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PROJEKTA SASTĀVS 

 
Sējuma 

Nr. 
Sējuma lapu marka Sējuma nosaukums 

1 
Vispārīgā daļa 

TI Topogrāfiska  izpēte. 
 Stacionāru piesārņojuma avotu emisijas limita projekts 

2 
Arhitektūras daļa  

ĢP Būvprojekta ģenerālplāns.  
AR Arhitektūras risinājumi 

3 
Inženierrisinājumu  daļa    

BK Būvkonstrukcijas 

4 
Inženierrisinājumu  daļa    

GA Gāzes apgāde 
GAT Gāzes apgāde, ārējie tīkli 

5 
 

Inženierrisinājumu  daļa   
SM Siltummehānika 
SAT Siltumapgāde, ārējie tīkli 

6 
Inženierrisinājumu  daļa    

ŪKT Ūdensapgāde un kanalizācija, ārējie tīkli  

7 
Inženierrisinājumu  daļa    

AVK Apkure, ventilācija un gaisa kondicionēšana 

8 
Inženierrisinājumu  daļa   

EL Elektroapgāde  
9 DOP Darbu organizēšanas projekts 
10 UPP Ugunsdrošības pasākumu pārskats 

11 
Ekonomikas daļa   

T Ekonomikas  daļa (Tāmes)  
BA Būvdarbu apjomu sarakts 
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LĒMUMS 
 

Daugavpilī 
 
2019.gada 15.janvārī 

Nr.2-4.1/2 
Par adreses piešķiršanu  

 
Daugavpils pilsētas domes Pilsētplānošanas un būvniecības departaments (turpmāk – 

Departaments) ir izskatījis PAS „Daugavpils siltumtīkli” (reģ.Nr.41503002945) 2019.gada 4.janvāra 
iesniegumu Nr.1.1-12/9 (reģistrēts Departamentā 2019.gada 8.janvārī, reģ.Nr.1-8.2/20) par adreses 
piešķiršanu zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 05000370099. 

Izvērtējot lietas tiesiskos un faktiskos apstākļus, kā arī saskaņā ar LR Administratīvā procesa 
likuma 63.panta 1.daļas 1.punktu, ņemot vērā ierosinātāja argumentus, Departaments konstatēja, ka 
iesniegums ir apmierināms. 

Saskaņā ar Ministra kabineta 2015.gada 8.decembra noteikumu Nr. 698 “Adresācijas noteikumi” 
(turpmāk – Adresācijas noteikumi) 2.9.apakšpunkta prasībām adresācijas objekti ir zemes vienība, uz 
kuras ir atļauts būvēt šo noteikumu 2.8.apakšpunktā minētos objektus (turpmāk – apbūvei paredzēta 
zemes vienība). 

Adresācijas noteikumu 9.punkts noteic, ka pašvaldības kompetentai institūcijai bez personas 
piekrišanas, izvērtējot konkrēto situāciju, ir tiesības piešķirt adresi, ja adrese adresācijas objektam nav 
piešķirta, un mainīt, likvidēt vai precizēt adreses pieraksta formu, ja reģistrētā adrese neatbilst šajos 
noteikumos minētajām prasībām. 

Adresācijas noteikumu 11.punkts noteic, ka apbūvei paredzētai zemes vienībai adresi piešķir līdz 
būvprojekta saskaņošanai. Ja nepieciešams, adresi apbūvei paredzētai zemes vienībai var piešķirt, jau 
veidojot jaunu zemes vienību. 

Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Latvijas 
Republikas Ministra kabineta 2015.gada 8.decembra noteikumu Nr.698 “Adresācijas noteikumi” 
9.,11.punktu, Daugavpils pilsētas domes Pilsētplānošanas un būvniecības departamenta nolikumu, kas 
tika apstiprināts ar Daugavpils pilsētas domes 2007.gada 01.marta lēmumu Nr.131 un izskatot ierosinātāja 
iesniegumu, Daugavpils pilsētas domes Pilsētplānošanas un būvniecības departaments nolemj: 

Piešķirt  zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 05000370099 adresi – Cēsu iela 22B, 
Daugavpils. 

 
Lēmums stājas spēkā Administratīvā procesa likumā 70. pantā noteiktajā kārtībā. Šo lēmumu var apstrīdēt 
viena mēneša laikā, no tā spēkā stāšanās dienas, vēršoties Daugavpils pilsētas domē, Krišjāņa Valdemāra 
ielā 1, Daugavpilī, LV-5401.  
 
Departamenta vadītāja       S.Pupiņa 
 
Trošimovs 65457163 
 

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

 

 
LATVIJAS REPUBLIKA 

DAUGAVPILS PILSĒTAS DOME 
PILSĒTPLĀNOŠANAS UN BŪVNIECĪBAS DEPARTAMENTS 

 
Reģistrācijas Nr.90000077325, Raiņa iela 28, Daugavpils, LV-5401 

tālrunis: 65407780, fakss: 65457160, e-pasts: ppdep@daugavpils.lv, http://www.daugavpils.lv 





















LATVIJAS REPUBLIKA
DAUGAVPILS PILSETAS PASVALDIBAS IESTADE

,,KoMUNArAs sArMNrrclnas rARvar_,,DE,

Reg' Nr e 000e s 47 8 s2' t*"ffi ff*ffi ::l"H i13J;1ffi 
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Daugavpih

20l8.gada 04. aprlh Nr.4-\Z/ZA

3.

1.

8. Projekta paredzlt visu bojdto z6lienu un segumu adauno5anu atbilsto5i pilsEtas
pa5valdlbas Saisto5aj iem noteikum iem Nr.23.

9. Projekta dokumentEciju saskaqot ar visiem ieinteres€tiem dienestiem.

PAS'.Dau gavpils siltumtikli,'
lS.novembra iela 4

Daugavpils, LV- 5401

Tehniskie noteikumi obj ektam :
"Jaunas lokfilits kaflumiijas ,,ccsu,,, ccsu iila, Daugavpili bEvniecrba"

Pirms projektEsanas darbu uzsdksanas, izgatavot topografisko uzm€rrjumu ar
vertik6lajdm atzTmEm, inZenierukliem, zemes gabalu robi1ain, ielu sarkan[ri 1-nijdm.
mEroga M 1:500.

flojetti paredzEt pasdkumus DPPI "Komundlas saimniecTbas parvalde" esoso lietus
iidens 

-kanalizdciias un apgaismojuma tiklu (turpmak * InZenierkomunikdcijas)
aizsardzTbai, to funkcionalitdtes un piekluves saglabasanai saskaqd ar AizsargjJslu
likumu.
ProjektE5anu veikt saskag6 ar VispdrTgiem biivnoteikumiem (MK noteikumi Nr.500),
LBN prasibdm, Daugavpils pilsEtas domes 2013.gada lO.oktobra (prot. Nr.23, par.9)
Saisto5iem noteikumiem Nr.23 "InZenierkomunikaciju un transporta buvju
aasardzfuas noteikumi", Aizsargioslu likumu un attiedlgo dienestu izsniegtajiem
tehniskaj iem noteikum iem.
S[<Ersojuma viet6s ar apak5zemes IZenierkomunikacijam darbus veikt ar rokam,
nepielietojot mehdnismus, nodro5inot aizsardzrbu esoio InZenierkomunikaciju
saimnieclbai.
Ja tehnisku iemeslu dE! 2.punkt6 minetais nav iespejam$, tad tehniskd projektd
jdparedz atseviSsu risindjumu par eso5o InZenierkomunikaciju pdrb1ves iurLi*-
6rpus apbDves Iaulcumam (turpmEk - Risindjums). Risinajumu izstradat atsevi5[<os
rasEjumos M l:250 m€roga ar vertikaliem un horizontaliom gabaritiem. Risin6jumu
leprieks saskaqot ar DPPI "Komun6lds saimniecTbas parvalde,,.
veicot izbfives darbus pEc iespEjas saglabdt esosus kokus un zElienus.
Koku cir5anu (ia tE ir nepiecie5ama) saskapot ar DPPI "Komunalas saimniecibas
pdrvalde" meLzinl

4.

6.

7.



10. Kustibas organizElanu izpildTt atbilsto5i MK noteikumiem Nr.421 .Noteikumi par
darba vietu aprfto5anu uz cefiem,,.

11, Nodro5inEt celtniecibas b[vgruZu (atkritumu) novaklanu ievErojot Atkritumu
apsaimnieko5anas likuma prasTbas, nosledzot attieclgu l-rgumu ar komirsantu, kuram
ir attiecTga atfauja SEdu darbibu veik5anai.

Tehniska noteikumu deriguma termiryi - 24 menesi no izsniegianas briia.

Daugavpils pilsEtas pa5valdibas iestfldes
,,KomunElEs saimniecibas pErvalde,,
vadttaja vietnieks A.DZeri45



















































   
 SKAIDROJOŠAIS APRAKSTS 

 
1. IEVADS    
 
Darbu apraksts. 

Būvprojekts „Jaunās lokālās katlumājas “Cēsu”, Cēsu ielā 22B, Daugavpilī, būvniecības 

projekts” izstrādāts, pamatojoties uz PAS „Daugavpils siltumtīkli” tehnisko uzdevumu, un 

ieinteresēto institūciju tehniskiem noteikumiem, kā arī atbilstoši LR spēkā esošo normatīvo aktu 

un standartu prasībām (Būvniecības likums, Teritorijas plānošanas likums, Aizsargjoslu likums, 

kā arī Latvijas būvnormatīvi). 

Būvprojekts minimālā sastāvā ir izstrādāts digitālā formā, LKS-92 koordinātu sistēmā, kā 

arī augstumu sistēmā LAS 2000,5, AutoCAD faila formātā.  

Būvprojekts minimālā sastāvā ir noformēts atbilstoši LBN 202-18 „Būvniecības ieceres 

dokumentācijas noformēšana” prasībām.  

Būvprojekta vadītājs – Dmitrij Podčernin, LBS būvprakses sertifikāts Nr. 3-01205. 

1. Projekta nosaukums Jaunās lokālās katlumājas “Cēsu”, Cēsu ielā,  
Daugavpilī, būvniecības projekts“ 

2. Zemes gabala adrese Cēsu ielā 
3. Zemes gabala kadastra 

Nr. 
0500 037 0099 

4. Zemes gabala īpašnieks PAS "Daugavpils siltumtīkli", vienotais reģistrācijas Nr. 
LV41503002945, juridiskā adrese 18. Novembra iela 4, 
Daugavpils, LV-5401, Latvija. 

5. Pasūtītājs PAS "Daugavpils siltumtīkli", vienotais reģistrācijas Nr. 
LV41503002945, juridiskā adrese 18. Novembra iela 4, 
Daugavpils, LV-5401, Latvija 

6. Zemes gabala platība  0,0343 ha 
7. Būves klasifikatora kods Katlu mājas ēka ar tehnoloģisko aprīkojumu   12510103 
8. Projekta parametri 

teritorijas rādītāji. 
Teritorijas kopējā platība 0,0183 ha, kopējais apbūves 
laukums ne lielāks kā 32,86 m2 

9. Būvtilpums: (katlumājas)  81,3 m3 
10. Būvniecības veids Jaunbūve 
11. Būvniecības kārtas Viena 
12. Projektēšanas stadijas Būvprojekts minimālā sastāvā. Būvprojekts 
13. Ēkas i grupa   II 

 
 
2. PIELIETOTIE NORMATĪVI UN IZEJAS  DATI 
 

Projekts izstrādāts šadiem raksturīgajiem datiem, pamatojoties uz sekojošiem 
būvnormatīviem:   
 

1.  MK noteikumi Nr.500 Vispārīgie būvnoteikumi 
2.  MK noteikumi Nr.529 Ēku būvnoteikumi. 
3.  MK noteikumi Nr.1620 Noteikumi par būvju klasifikāciju 
4.  LBN 002-15   Ēku norobežojošo konstrukciju siltumtehnika 
5.  LBN 003-15 Būvklimatoloģija 
6.  LBN 201-15 Būvju ugunsdrošība 

Būvprojekta nuosaukums: JAUNĀS LOKĀLĀS KATLUMĀJAS “CĒSU”, CĒSU IELĀ 22B,  
DAUGAVPILĪ, BŪVNIECĪBAS PROJEKTS 

Stadija: Būvprojekts  



7.  LBN 202-18 Būvniecības ieceres dokumentācijas noformēšana 
8.  LBN 008-14 Inženiertīklu izvietojums 
9.  LBN 231-15  Dzīvojamo un publisko ēku apkure un ventilācija 
10.  LVS EN 12831:2003 Ēku apkures sistēmas – siltumslodzes projektēšanas 

aprēķina metode 
11.  LVS CEN/TR 

14788:2006 
Ēku ventilācija. Dzīvojamo telpu ventilācijas sistēmu 
konstrukcija un izmēri. 

12.  LBN 203-15 Betona būvkonstrukciju projektēšana 
13.  LBN 204-15 Tērauda būvkonstrukciju projektēšana 
14.  LBN 207-15   Ģeotehnika. Būvju pamati un pamatnes 
15.  EN 1992-1-1 Eirokodekss. Betona konstr.projektēšana. 

Vispār. noteikumi un noteikumi ēkām. 
16.  EN 1992-1-2 Eirokodekss. Betona konstr.projektēšana. 

Vispār. noteikumi. Konstr. ugunsdr. projektēšana 
17.  LBN 242-15 Dabasgāzes ārējo gāzesvadu sistēma. 
18.  LVS 417:2015 

 
Dabasgāzes ārējo gāzesvadu sistēmas līdz 1,6MPa 
916bar) projektēšana. 

19.  LVS 418:2002 Gāzapgādes sistēmas. Ārējie gāzesvadi. Būvdarbi. 
20.  LVS 421:2016 

 
Gāzes sadales un lietotāja sistēmas. Papildprasības 
polietilēna gāzesvadu projektēšanā,  būvniecībā un 
remontā. 

21.  LVS EN 13941+A1:2010 Ar izolāciju apvalkoto centralizētās siltumapgādes 
sistēmu projektēšana un montāža 

22.  LBN 222-15 Ūdensapgādes būves

23.  LBN-223-15 Kanalizācijas būves

24.  MK Nr.92 Darba aizsardzības prasības, veicot būvdarbus 
25.  MK Nr.749 Apmācības kārtība darba aizsardzības jautājumos 
26.  MK Nr.660 Darba vides iekšējās uzraudzības veikšanas kārtība 
27.  MK Nr.238 Ugunsdrošības noteikumi 
28.  MK Nr.400 Darba aizsardzības prasības drošības zīmju lietošanā 
29.  LVS EN 1991-1-1 Iedarbes uz konstrukcijām 

 
 
 
3. BŪVPROJEKTA ĢENERĀLPLĀNS,  TERITORIJAS LABIEKĀRTOJUMS 
 

Veiktās izpētes.  
Ģenerālplāns ir izstrādāts   pamatojoties uz topografisko plānu, izpildītāis  SIA "Solars". 

Projektējamais objekts atrodas esošā  "PAS Daugavpils siltumtīkli" teritorijā. Zemes gabala 

kad.Nr. 0500 037 0099 , kopplatība – 343 m2. Iebraukšana tiek nodrošināta no Cesu ielas.  

Būvprojekta teritorija atrodas Daugavpilī, Cēsu ielas 22 rajonā, kur paredzēts izbūvēt: 

maģistrālos ūdensvada un kanalizācijas tīkli, siltuma tīkli, gāzesvads un elektro tīkli. 

Būvniecība tiks veikta nekustamos īpašumos ar kadastra numuriem: 

  
Kadastra apzimejums Zemes īpašnieks Saskaņojoša 

organizacija 
Datums  

0500 037 0099   PAS „Daugavpils 
Siltumtikli“ 

PAS „Daugavpils 
Siltumtikli“ 

15.02.2019 

0500 037 0100 Pašvaldība Daugavpils pilsētas 
Zemes komisija 

15.02.2019 

0500 037 0320 Pašvaldība Daugavpils pilsētas 15.02.2019 



Zemes komisija 
0500 037 0303 Īpašnieki 24 dzīvokļu 

mājās (daļas) 
Saņemts 19 
saskaņojumus no 
dzīvokļu īpašniekiem. 

15.02.2019 
 

0500 037 0302 Īpašnieki dzīvokļu 
mājās (daļas) 

Saskaņojums nav 
nepieciešams, tāpēc 
kā mājai būvē siltuma 
tīklus esošās kanālās 

 

 

Ir izstrādāts darbu organizēšanas projekts (skatīt DOP-1, DOP-2).  

Visi ar būvniecību un būvlaukuma organizāciju saistītie darbi veicami, maksimāli 

saudzējot esošos kokus, dabisko zemsedzi. 

Pirms celtniecības darbu uzsākšanas, esošās apbūves apstākļos, galvenais 

būvuzņēmējs iezīmē un norobežo bīstamās zonas, kurus apzīmē ar drošības zīmēm un 

uzrakstiem saskaņā ar Darba aizsardzības likumu 25.panta 7.punktu, Ministru kabineta 

noteikumu ”Darba aizsardzības prasības drošības zīmju lietošanā” – nosprauž būvju asis vai 

iezīmē to robežas.  

Bīstamo zonu noteikšanu veic atbildīgais būvdarbu vadītājs pirms darbu uzsākšanas. 

Saskaņā ar būvdarba vadītāja rīkojumu, tiek veikta būvdarbu veikšanas vietas norobežošana. 

Visi plānotie inženierkomunikāciju atslēgumi un pieslēgumi ir savlaicīgi rakstiski jāsaskaņo ar 

Pasūtītāju. 

Radušos atkritumi savākšanas konteinerā un nodrošināts tālāku utilizācija, t.i. nodošanu 

atkritumu apsaimniekošanas uzņēmumam, kuram ir atļauja attiecīgā atkritumu veida 

apsaimniekošanai.  

Pēc būvniecības darbu pabeikšanas ir ieprojektēts teritorijas labiekārtojums: teritorijas 

metāla sieta  pastiprinātas drošības nožogojums ar vārtiņu gājējiem un vārtu autotransportam 

ierīkošanu.  

 
4. KATLUMĀJU PIEEJAMĪBAS RISINĀJUMI 
 

Katlumājas telpā nav paredzēta pieejamība personām ar īpašām vajadzībām (cilvēkiem 

ar ierobežotu kustības traucējumiem).  

 

5. ARHITEKTŪRAS SADAĻA 
 

Jaunā  katlumājas būve sastāv no moduļa katlumāja ir paredzēta apkurei un karsta 

ūdens apgādei.  

Ārēji moduļa katlumājas instālācija ir attēlota, kā metāliskais siltināts modulis, kurā 

iekšienē ir uzstādītas gāzes iekārtas un katla iekārtas. Katlumāja strāda automātiskajā režīmā 

bez pastavīgas apkalpošanas personāla klātbūtnes.  

MODUĻA BŪVES – APRAKSTS    



Katlumāja tiek piegādāta paterētājām ar vienu moduļa bloku konteiniera tipa, izņemot 

dūmcaurules, kuri tiek transportēti atsevišķi un tos montē objektā.  

 Moduļa katlumāja tiek paredzēta darbam pie ārējas gaisa temperatūras no -30 °C līdz + 

30°C.  

Būves karkasa sastāv no jūras konteiniera ar tilpumu 40 pēdu.  

Sienas ir siltināti ar minerālvati (degšanas klase - A1, koeficients U=0,26, 

siltumvadītspēja 0,036 V/m*К). Sienas ārējas virsmas ir izpildīti no  cinkotas, nokrāsotas, riflēta 

tērauda ar polimēru segumu.  Sienu konstrukcijas atbilst ugunsdrošības pakāpei - EI60. 

Konteiniera grīda ir siltināta ar minerālvātu (degšanas klase – A1, koeficients U=0,26, 

siltumvadītspēja 0,036 V/m*К).Minerālvate no ārējās puses segta ar cinkotu tērada loksni, ar 

biezumu 0,5mm 

Divslīpu jumts, ar liekumu – 7 °, kurš ir izpildīts no cinkota, nokrāsota, riflēta tērauda ar 

polimēra segumu. Jumts ir siltināts ar minerālvāti (degšanas klase – A1, koeficients U=0,26, 

siltumvadītspēja 0,036 V/m*К. Jumta konstrukcija atbilst ugunsdrošības pakāpei -EI60. 

Būves izmēri 12,4 х 2,65 m,  platība – 32,86 m2, iėkšeja platība – 28,30 m2,   tilpums - 

81,3 m3.  

Moduļa būvei ir divi neatverāmie aluminija logi 1,5m x 0,9, ar vienkameras stiklapaketi.  

Moduļa būve ir aprīkota ar divkaršo divu vērtni atvēramo sasiltināto durvis. Durvis ailes 

izmērs – 2,4m x 2,0m, durvis atvērās uz ārējo pusi. Durvis ir iebūvētā regulējāma ventilācijas 

reste.  

Durvju ailes izmērs nodrošina veikt katlumājās palīgiekārtas montāžu un demontāžu.  

Moduļa būve ir paredzēta sniega un vēja slodzes iedarbībai, saskaņa ar LBN 003-15 

„Būvju klimatologija“  и LVS EN 1991-1 „Iedarbes uz konstrukcijām“.  

 
6. ĒKAS ENERGOEFEKTIVITĀTES  NOVĒRTĒJUMS APRĒĶINĀTAJAI 
ENERGOEFEKTIVITĀTEI  
 

1. 6.  

 
    

Būvelementi   

Projektējamais 
siltuma 

caurlaidības 
koeficients UN, 

W/(m2ꞏK)  
ir Ψ, W/(mꞏk) 

Normatīvās  
siltuma 

caurlaidības 
koeficients UN, 
W/(m2ꞏK) ir ΨN, 

W/(mꞏk) 

Maksimālās  
siltuma 

caurlaidības 
koeficients UMN, 

W/(m2ꞏK) ir 
ΨMN, W/(mꞏk) 

Jumti  UN ≤0,25ꞏk=0,36 0,25ꞏk ≤0,35ꞏk 
Sienas  UN ≤0,25ꞏk=0,36 0,25ꞏk ≤0,30ꞏk 
Grīdas Sakarā ar ražošanās nepieciešamību, liela nesoša 

spēja, grīdu ne siltinā.  
 

κ – temperatūras faktors κ=19/(θi – θe)=19/(12-(-1,3)=1,43 

θi (tvid.) – iekštelpu aprēķina temperatūra +12 ºC, 



θe – āra gaisa vidējā temperatūra apkures sezonas laika 0,3 ºC (LBN 003-01 

„Būvklimatologija“) 

 
 
7. KONSTRUKTĪVIE RISINĀJUMI 
 
 

Projekta risinājumi atbilst Latvijas būvnormatīviem, kā arī citu normatīvo aktu prasībām. 

Projekta BK daļu skatīt kopā ar pārējām projekta daļām. Būvniecība izmantot sertificētus, 

kvalitatīvus būvmateriālus. Neskaidrību gadījumā griezties pie projektētāja. Darbus veikt 

saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem Nr, 92 „Darba aizsardzības prasības veicot 

būvdarbus”, Nr.82 „Ugunsdrošības noteikumi”, būvdarbu tehnoloģijas prasībām un 

būvkonstrukciju daļas dotajiem norādījumiem. 

Pamatnes.   Par nosacīto atzīmi 0,000 pieņemts ēkas grīdas līmenis, kas atbilst absolūtajai 

atzīmei 102.65 

Visi risinājumi skatīt BK daļa rasējumi. Projekts paredz uzbūvēt vietas urbpālis C25/30 XC2 

betona klasi. 

 

 
8. TEHNOLOĢIJAS RISINĀJUMI 
 

Katlumāja paredzēta divu dzīvojamo māju Cēsu ielā 20A un Cēsu ielā 22 

nodrošināšanu ar siltumenerģiju. Dzīvojamo māju Cēsu ielā 20A un Cēsu ielā 22 apkures 

sistēma – neatkarīgā; 

Katlumājas aprīkojuma izvēlas saskaņā no sekojošiem datiem:  

Kurināmais - dabasgāze; 

Apkures slodze – 159,0 kW; 

Turpgaitas cauruļvada siltumnesēja max temperatūra  +95 ºC; 

Atgaitas cauruļvada siltumnesēja max temperatūra +65 ºC; 

Nominālais turpgaitas ūdens spiediens – 4 bar; 

Nominālais atgaitas ūdens spiediens – 2 bar; 

Katlumājas nominālā siltumražība – līdz 300,00 kW; 

No katlumājas lietotājiem realizētais siltumenerģijas daudzums gadā – 260 MWh ±20%; 

Darba režīms – diennakti visā apkures sezonas laikā; 

Paredzēts izbūvet nepieciešamo pamatiekārtu un palīgiekārtu komplektu: 

 vismaz 2 (divi) ūdenssildāmie katli ar nepieciešamo aprīkojumu; 

 siltumtīklu piebarošanas ūdens sagatavošanas sistēma; 

 vismaz 2 (divi) katlu recirkulācijas sūkņi ar frekvences pārveidotāja piedziņu; 

 vismaz 2 (divi) tīkla ūdens sūkņi ar frekvences pārveidotāja piedziņu (viens darbā, 

otrs rezervē); 



 vismaz 2 (divi) piebarošanas sūkņi siltumtīkla piebarošanai ar frekvences 

pārveidotāja piedziņu (viens darbā, otrs rezervē); 

 trīsgaitu vārsts siltumtīkla temperatūras regulēšanai; 

 dūmu novadīšanas sistēma; 

 regulējošā un noslēgarmatūra ar darba spiedienu 10 Bar; 

 mērīšanas līdzekļi; 

 automātiskās vadības sistēmas. 

Ūdens sagatavošanas sistema: 

Jaunas piebarošanas ūdens sagatavošanas sistēmas ražība – 0,7 m³/st, 

akumulatortvertnes apjoms - 1 m3 . Siltumtīklu piebarošanas ūdens kvalitātei jāatbilst Latvijas 

energostandarta LEK 002 prasībām.  

Pilsētas ūdensvada jēlūdens ķīmisko analīžu rezultāti: krāsainība (Pt/Ca vien.) 5; 

duļķainība (NDV) 0,35 – 0,68; pH 7,87-7,91; hlorīdi 0,67 - 5 mg/l; nitrāti 0,13 - 2,56 mg/l; nitrīti 

0,009 - 0,013 mg/l; amonijs 0,03 - 0,33 mg/l; dzelzs 0,034 - 0,12 mg/l; mangāns 0,035 - 0,04 

mg/l; sulfāti 10 - 17,5 mg/l; permanganāta indekss 0,35 - 1,29 mg/l; sārmainība 108 - 132 mg 

CaCO3/l; kopējā cietība 1,43 - 1,44 mmol/l; elektrovadītspēja 261 - 269 S/cm; mikroorganismu 

kopskaits 21 - 35 sk/100 ml. 

Ūdens sagatavošanas ietaises tehnoloģiskajai shēmai un komplektācijai jānodrošina tās 

darbs automātiskā režīmā. 

 

Katlumājā montē 2 (divus) tērauda 3-gaitu ūdenssildāmus katlus kondesācijas tipa, 

darbojošie uz dabasgāzes. Katli ir paredzēti darbām apkures sistēmam ar piespiedu cirkulāciju. 

Dūmcaurules, priekšēja un apakšēja caurules dēļi un citas virsmas un katla daļas, kur notiek 

kondesācijas process izgatavo no nēr.tērauda AISI316L vai analoga. Dūmcaureles 2- ās un 3-

ās gājiena ir liekums, lai kondesāts vieglāk iztecēja no katla. Katlam ir nepieciešāmi apskates 

un apkalpošānas lūki. Katla virsma izolēta ar minerālvatu un pārklāti ar aizsardzības slāņi, lai 

temperatūra nepārsniegtu 45°C.  

Sākuma trases aizpildīšāna un tīkla barošana samīkstinātai ūdens izpildās automātiski. 

Šīm procesam ir paredzēti divi barošanas sūkņi (viens darbojošs, otrs rezervā), kuri nodrošina 

uzstādīto spiedienu tīklā.  

Avārijas gadījumā ūdensvada neapstrādāta ūdens katlumāja paredzēta akumulatora 

tvērtne samīkstināta ūdens ar tilpumu 1m³.  

Katlumājā spiediena stabilizācijai no ūdens tilpuma izmaiņām (sakarā ar temperatūras 

izmaiņām siltumnēsēja)  uzstādā izplēšanas trauks (V=500l).  

Temperatūras regulēšanai padevei tīklā ūdens izpilda ar trīs - cēļu vārstu vai degļim 

darbojoši katlam pēc grafika atkarība no temperatūras ārā.  

Dūmgāzes no katla dabīgas velkmes nāk uz dūmenis ar augstumu 10m. Katram katlam 

paredzēta sava sasiltināta dūmcaurule no nērusējoša tērauda ar diametru DN200. Temperatūra 



izejošās gāzes uz 22-42°C augstāk nekā atgriezāšanas ūdens tīklā, atkarībā no katlu mājas 

darba režīma.  

Kondesāts, kurš rodās sadegšanas produktās, savācās katla kondesācijas daļā, no 

kuras drene paredzēta tvērtne. Lai nodrošinātu  pH kondesātu ≥ 6 kondesāta savākšana 

tvērtnē dozē speciāls inhibitors. No tvērtnes netralizēts kondesāts iztek kanalizācijā. 

Maksimālais kondesāta patēriņš 4 l/st.  

Katlu mājā tiek projektēta slēgta termofikacijas ūdens  cirkulācijas sistēma.Tīkla ūdens, 

kura cirkulē siltum tīklos cirkulēs caur katlu. Katlu mājā paredzēti divi tīkla sūkņi ar frekvences 

pārveidotāju, viens no kuriem ir rezervē.  

Katlumājas cauruļvadi ir tērauda un elektrometināmās. Caurules mehāniski attīrās, 

pārklāj ar rūses inhibitoru un krāsao ar grunta krāsu. Pēc tam izolē ar akmens vatu un pārklāj ar 

aizsardzības slāņi no cinka vai alūminija un cinka. Augstakājos punktos sitēmā uzstāda 

automātiskus atgaisotājus, bet zemākās punktos - manuālas iedarbības pārplūdes vārsti. 

Izolētam caurulem jābūt marķētam, saskaņa ar atbilstības prasībam līkumiem lietošanas 

spiediencaurulēm. Dūmeņi no nērusējošā tērauda izolē ar paklājumu no akmens vates un 

pārklāj ar aizsardzības slāņiem no cinka vai alūminija un cinka.     

Dūmgāzes izmesumu mērišanai dūmejas paredzēti paraugu ņemšanas vietas. 

Katlumājā paredzēts sanītarais mezgls ar podu un izlietni apkalpošanas personālām. 

Katlu mājas notekūdeņi. Ūdens no drošības vārstiem, netralizēts kondesāts no 

dūmgāzēm, ka arī ūdens no sanītāra mezgla noplūst pilsētas kanālizācijās tīklā.  

Katlu mājās apsilde. Telpas iekšā temperatūra ziemas perioda sastāda +12 °C. Nēmot 

vērā siltuma zaudējumus katlu mājas, ka arī siltuma konvekciju darbojošas iekārtas un 

cauruļvadu, katlu mājā paredzēts elektriskais radiators ar jaudu 2 kW, ka arī elektriskais dvieļu 

žāvētājs sanītāra mezglā ar jaudu 55 W.  

Katlu mājas ekspluātācija. Katlu māja darbojās apkures sezonā, automātiskā režīmā 

bez dežurējoša personāla. Katlu māja aprīkota ar bojājumu sistēmas signālizāciju, kura sūta 

signālu uz mobilo telefonu atbildīgam personālam.     

 

9. INŽENIERTEHNISKIE  RISINĀJUMI 
 

9.1. Ārējie gāzes vadi 

Konteinera tipa katlu mājas Cēsu ielā 22A, Daugavpilī, gāzapgāde paredzēta izstrādājot 

projektus divām būvniecības kārtām: sadales gāzes vada būvprojekts - 1. kārta (sk. Pr.: 35-18 

GAS SERVISS), pievads pie konteinera tipa katlu mājas Cēsu ielā 22A, Daugavpilī - 2. kārta. 

  Projektējamā gāzes pievada pievienošanas vieta paredzēta pie ieprojektētā vidējā 

spiediena pazemes PE 125x11,4 mm sadales gāzes vada Cēsu ielā, Daugavpilī, pielietojot T-

sedlu ar noslēgvārstu PE100 SDR11 D125-40. Pēc tam PE D40x3.7mm (~115m) gāzesvads 

ieprojektēts līdz projektējamai konteinera tipa katlu mājai Cēsu ielā 22A, Daugavpilī. 



Uz  gāzesvada izvada no zemes ieprojektēts atloka lodveida krāns pie konteinera sienas. Tālāk 

gāzesvads ieiet konteinerī. 

Ārējais gāzes vads paredzēts kā pazemes būve no polietilēna PE D 40x3,7mm PE 100, 

SDR 11 caurulēm, kuras izgatavotas atbilstoši LVS EN 1555 prasībām. 

Dabas gāzes izmantošana tiek paredzēta siltuma ražošanai. Konteinerī paredzēts 

uzstādīt divus īpašnieka izvēlētos firmas “ (Q=150kW katrs) katlus ar firmas “Riello” Gulliver 

BS3/M (Q=48-195kW) B tipa gāzes degļim. 

Projektējamais gāzes vads paredzēts kā virszemes būve no tērauda Dn15-Dn80mm 

elektrometinātām caurulēm, kas izgatavotas atbilstoši LVS EN ISO 3183:2013 "Naftas un 

dabasgāzes rūpniecība. Tērauda caurules cauruļvadu transportēšanas sistēmām" ar virsmas 

nokrāsošanu ar izturīgu emaljas krāsu. 

Uz gāzesvada  ieejas konteinerī ieprojektēts firmas "Madas" elektromagnētiskais vārsts 

ar gāzes noplūdes detektoru. Gāzes uzskaites un regulēšanas mezgls paredzēts konteinerī. 

Projektējamais gāzes vads atrodas zemesgabalos ar kadastra Nr. 05000370099, 

05000370100, 05000370320, 05000370303. 

9.2. Siltumapgāde, ārējie tīkli. 

Būvprojekta ietvaros ir paredzēts izbūvēt siltumtrasi no projektējamās katlumājas līdz 

dzīvojamām mājām Cēsu ielā 20A un Cēsu ielā 22, ņemot vērā apkures slodzes: Cēsu ielā 20A 

- 0,054 MW, Cēsu ielā 22 - 0,105 MW; pieslēdzamā siltumenerģijas slodze kopā ir 0,159 MW. 

Siltumnesējs - ūdens ar parametriem 95 / 65 °C. 

Siltumtrases ierīkošana tiek paredzēta ar bezkanāla metodi, pielietojot rūpnieciski 

izolētas cauruļvadus     Ø2x60/225, Ø2x48/180 un Ø2x42/180 ar 2.sērijas siltumizolāciju. 

Caiuruļvadu siltumizolācijas materiāls ir poliuretāna putas ar blīvumu 60 kg/m³, kas izstrādātas 

uz ciklopentāna bāzes. 

Atzaros uz ēku Cēsu ielā 20A un Cēsu ielā 22 tiek uzstādīta rūpnieciski izolēta 

noslēgarmatūra un servisa krāni siltumtīklu tukšošanai. Paredzēta siltumtīklu atgaisošana ar 

atgaisošanas krāniem katlumājā un ēkās. 

Pazemes siltumtīkliem paredzēta signalizācijas sistēma ar kontroles iekārtu.  

Projektējamie siltumtīkli atrodas zemesgabalos ar kadastra Nr. 05000370099, 

05000370320, 05000370100, 05000370303 un 05000370302. Pie ēkām (kad. Nr. 

05000370303 un 05000370302) jaunie siltumtīkli dalēji tiek izvietoti esošo cauruļvadu vietās, 

kanālus un vecos cauruļavadus demontējot. 

Projektējamās pazemes siltumtrases garums ~188 m. 

9.3. Ūdensvada tīkli. 

Būvprojekta teritorija atrodas Daugavpilī, Cēsu ielas 22 rajonā, kur paredzēts izbūvēt 

maģistrālos ūdensvada ar pieslēgumiem maģistrālajiem ūdensvada Cēsu ielā. 

Būvniecība tiks veikta nekustamos īpašumos ar kadastra numuriem 05000370099, 

05000370303, 05000370100, 0500 0370320. 



Ūdensapgādes cauruļvadu materiāls - polietilēns. Polietilēna marka spiedvadu caurulēm 

diametrā OD32 mm (ārējais diametrs): PE100, diametra un sieniņas biezuma attiecība SDR11 

PN16.  Ūdensvada izbūve veicama saskaņā ar tipveida rasējumu un cauruļu ražotāja 

instrukcijām. 

PE cauruļu metināšanu veikt ar elektrometināmām uzmavām un saskaņā ar ražotāja 

instrukcijām. Pirms ūdensvada nodošanas ekspluatācijā jāveic tā hidrauliskā pārbaude un 

cauruļvada dezinficēšana atbilstoši LVS prasībām.  Pārbaudes spiediens – 8 bar. Pārbaudes 

spiediens katrā posmā darbu veikšanas projekta izstrādes stadijā jāsaskaņo ar SIA “Daugavpils 

ūdens”. Projektējamos inženiertīklu iebūvēt uz 100-150 mm smilts pamatnes un apbērt ar smilti 

ne mazāk kā 300 mm. Ūdensvada tīklu ielikšanas dziļums 1.80m līdz 2.30m. Kopējais 

ūdensvada tīklu garums ir 179.2m. Esošo maģistrālo ūdensapgādes tīklu tuvumā uzstādāma 

pazemes tipa noslēgarmatūra ar kapi un siltināta pazemes tipa aka DN500, kurā uzstādāms 

ūdens skaitītājs DN20, klase “C”. 

Pazemes armatūras izvietojuma vietas ir jāapzīmē ar marķēšanas plāksnītēm, kas 

izvietojamas uz blakus esošām ēkām un būvēm. Plāksnītēm jābūt jaunām izgatavotām no 

tērauda, forma, izmēri un saturs pirms būvdarbu uzsākšanas precizējams pie SIA “Daugavpils 

ūdens”.  

9.4. Kanalizācijas tīkli. 

Būvprojekta teritorija atrodas Daugavpilī, Cēsu ielas 22 rajonā, kur paredzēts izbūvēt 

maģistrālos kanalizācijas tīklus ar pieslēgumiem kanalizācijas tīkliem Cēsu ielā. 

Būvniecība tiks veikta nekustamos īpašumos ar kadastra numuriem 05000370099, 

05000370303, 05000370100, 05000370320. 

Kanalizācijas maģistrālais tīkls ir ieprojektēts no polivinilhlorīda PVC SN8 uzmavu 

caurulēm OD160mm vai atbilstošas kvalitātes analoga ražojuma caurulē, bet kanalizācijas 

pievads ir ieprojektēts no polivinilhlorīda PVC SN8 uzmavu caurulēm OD110 mm vai 

atbilstošas kvalitātes analoga ražojuma caurulēm. Maģistrālo kanalizācijas tīklu paredzēts 

pieslēgt pie esošiem d200 kanalizācijas tīkliem esošā akā Cēsu ielā. Kanalizācijas iebūvēs 

dziļumi svārstās no 1.40m līdz 2.40m. Kopējais kanalizācijas tīklu garums ir 182.7m. Projektā 

paredzēts uzstādīt plastmasas (PEHD) kontrolaka Dn600. 

Ierīkojot cauruļvadus un uzstādot akas, darbus veikt atbilstoši prasībām, kādas izvirza 

ražotājfirmas izstrādājumu montāžai. 

Aku lūku klasei zem braucamās daļas ir jābūt ne mazākai kā D400. Vākam ir jāguļ uz 

elastīga materiāla izturīgas blīves. Lūkas vākam jābūt slēdzamam. Šķērsojot dzelzsbetona 

akas sienu ar cauruļvadu, tās jāievieto rūpnieciski ražotā aizsargčaulā. Šķērsojot dzelzsbetona 

akas sienu ar cauruļvadu hermetizēt ar cementa javas maisījumu un pārklājot ar ūdens 

necaurlaidīgu materiālu Ceresit CR65. 

Rokot tranšeju tuvāk par 1.5 m no elektrības gaisvadu stabiem, paredzēt to 

aizsardzības konstrukcijas. Nepieciešamā dziļuma tranšeju izbūvei izmantot aizsargsienas un 



cita veida palīglīdzekļus, lai nodrošinātu tranšejas malu nenobrukšanu un tranšejas 

neaizbiršanu.  

Esošo cauruļvadu pieslēgšanas vietas, cauruļvadu materiālu un cauruļvadu virsas 

atzīmes, kā arī citu komunikāciju iebūvēs dziļumus precizēt būvniecības laikā uz vietas. 

Būvniecības laikā nodrošinot to aizsardzību, bojājuma gadījumā atjaunot iepriekšējā stāvoklī. 

Cauruļvadus ir atļauts izbūvēt tikai sausā būvgrāvī. Vietās, kur ir augsts gruntsūdens 

līmenis būvniekam pašam jāprecizē metode ar kādu nosusināt tranšeju: veicot grunts ūdeņu 

atsūknēšanu vai gruntsūdens pazemināšanu. Ja tiek noteikts īss projekta realizācijas 

(būvdarbi) laiks, tad, lai izbūvētu cauruļvadus mitrās māla un smilšmāla gruntīs, tad 

nepieciešams šo mitro grunti izvest un nomainīt ar smilti (vai citu grunti) kuru var sablietēt līdz 

blīvēšanas pakāpei Dr≥ 95 %. 

9.5. ELEKTROAPGĀDE. 

Būvniecība tiks veikta nekustamos īpašumos ar kadastra numuru 05000370099. 

Katlu māja pie ārējām elektriskām tīklam pieslēdzās sadales uzskaites skapī IUS-1/63, 

ar kabeliem 5х4мм2 ar vara dzīslam (garums ~5,5 m). Izbūve ārējas elektrotīkla trases līdz 

sadales skapja IUS-1/63 dotā projektā nav paredzētie. Šie risinājumi ir izskatāmi projektā SIA 

„ElekrtoZibens“ 11-2018 ELT.   

Kabelis no skapja IUS-1/63 līdz katlu mājās ieguldē zemē gofrētā caurulē, ieguldīšanas 

dzīļums 0,7m. Bet brīdinājuma lentes "kabelis" ieguldīšanas dzīļums 0,3m. Barošanas kabeli 

pieslēdz pie katlu mājas vadības skapja KVS. 

Gāzes vada izbūvē šajā projektā nav paredzēti. 

Telpu apgaismojums tiek veidots atbilstoši normatīvajiem aktiem. Iekšējais un ārējais 

apgaismojums ar LED gaimekļiem. Ārējo apgaismojumu aprīkot ar kustības sensoru;  

9.6. CAURUĻVADU PĀRBAUDES. 

Veicot tīklu izbūvi jāveic visas pārbaudes kādas noteiktas Latvijas normatīvajos aktos. 

Pēc pārbaudes pabeigšanas Būvuzņēmējam rūpīgi jāiztīra visa cauruļvadu sistēma, skalojot 

(u.tml.) ar ūdeni vai citiem līdzekļiem, lai aizvāktu visus netīrumus, akmeņus, koka gabalus u.c., 

kas varētu būt iekļuvuši caurulēs. 

Cauruļu un fasondaļu transportēšana, uzglabāšana un montāža atbilstoši 

izgatavotājfirmas prasībām un atbilstoši Latvijas normām. 

 

10. VIDES AIZSARDZĪBAS PASĀKUMI 
 

Būvniecības laikā būvuzņēmējam jāparedz un jānodrošina visi likumdošanā noteiktie 

vides aizsardzības pasākumi attiecībā uz būvmateriāliem, to uzglabāšanu, būvdarbiem, 

atkritumiem.  

Rakšanas darbu zonas tiešā tuvumā esošo koku stumbri jāpasargā, nodrošinot tos ar 

stiprinātu dēļu aizsargbarjeru. 



Būvlaukumā Būvuzņēmēja personāla vajadzībām uzstādāmas pārvietojamās tualetes ar 

notekūdeņu savākšanu konteineros, ja nav iespējams, lietot pie esošās sadzīves  kanalizācijas 

tīkla pieslēgtas tualetes.  

Demontēto konstrukciju būvgruži izvedami uz būvmateriālu apsaimniekošanas poligonu 

vai būvgružu pārstrādes vietu. 

Veicot tīklu izbūvi jāveic visas pārbaudes kādas noteiktas Latvijas normatīvajos aktos.  

 

11. TROKSNIS 
 

Jebkuri nepieciešamie trokšņu ierobežošanas pasākumi jāiekļauj un tiem jābūt tik tuvu pie 

trokšņu avota, cik vien tas iespējams.  Ja katlu mājas darbības laikā trokšņainākās iekārtas 

skaņas jaudas līmenis pārsniedz 80 dB(A), ir jāizvērtē iespējamo trokšņu līmeni un to iedarbību 

uz apkārtējām telpām un apbūvi. 

Pretendentiem un būvuzņēmējam obligāti jāizpilda prasības attiecībā uz trokšņu līmeni 

kas ir noteiktas Latvijas Republikas vai Eiropas Savienības spēkā esošajos normatīvajos 

dokumentos. Kur tas nepieciešams, jānodrošina akustiskie apvalki vai klusinātāji, iekārtas, 

kuras rada augstu trokšņu līmeni, pat ja trokšņu avots ir neregulāras dabas, jāaprīko ar 

piemērotām klusinātāju ierīcēm. 

Celtniecības stadijā troksnim, putekļiem un satiksmei ir jābūt kontrolētai, lai mazinātu 

vietējās sabiedrības neērtības un atbilstu vietējo institūciju, piekrišanu un atļauju noteiktajiem 

nosacījumiem. Latvijas likumdošanai, tādai kā 07.01.2014. MK noteikumu Nr. 16 „Trokšņa 

novērtēšanas un pārvaldības kārtība”, ir jābūt stingri ievērotai. 

 

12. PASĀKUMI KVALITĀTES NODROŠINĀŠANAI BŪVLAUKUMĀ 
 

Rekomendējams, ka Būvuzņēmējam izstrādājot Būvdarbu veikšanas projektu izstrādā 

arī kvalitātes nodrošināšanas sistēmu, kurā iekļaujamas izmantojamās tehnikas un materiālu 

lietošanas instrukcijas. 

Visi rakšanas darbi veicami ievērojot Pasūtītāja Vispārīgās tehniskās prasības un 

ieinteresēto organizāciju prasības. Tranšejas aizbēršana caurules zonā veicama ar vidēji rupju 

smilti, virs caurules zonas var lietot ekskavēto smilti, ja tajā nav organisku piemaisījumu un 

būvgružu. 

Visiem materiāliem, kuri tiks lietoti jābūt jauniem, izņemot tos, kurus Pasūtītājs savās 

prasībās atļāvis lietot atkāroti. 

Betonēšanas darbus drīkst veikt, ja arējā gaisa temperatūra nav zemāka par +5ºC. 



Pirms materiālu iebūvēs Uzņēmējam ir jāiesniedz Būvuzraugam materiālu sertifikātu un 

atbilstības deklarāciju kopijas, kā arī ražotāja instrukcijas materiālu izbūvei, lai pārliecinātos, ka 

būvniecības tehnoloģija nodrošina kvalitātes prasības. 
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ANOTĀCIJA 

 

Izstrādāts PAS „Daugavpils siltumtīkli” katlumājas (Cēsu iela 22, Daugavpils) 

stacionāro piesārņojuma avotu emisijas limita projekts.  

Divi emisijas avots emitē divas piesārņojošās vielas (CO un NO2) 0,236 t/a un 

oglekļa dioksīdu 380,232 t/a. 

Emisijas limiti noteikti aprēķinu ceļā. 

Gaisa kvalitātes rādītāji atbilst normatīvo aktu prasībām. 
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1. PIESĀRŅOJOŠO VIELU EMISIJAS APRĒĶINU 

PAMATOJUMS. 

1.1. KATLU EMISIJAS APRĒĶINS. 

(Avots A1 un A2) 
 

 

Katlumājā uzstādīti divi ūdenssildāmie katli, katrs ar nominālo siltuma jaudu 0,150 

MW, lietderības koeficientu 95 % un ievadīto siltuma jaudu 0,158 MW.  

Darba laiks līdz 24 h/d; 365 d/a. 

Katrs katls ir pieslēgts pie atsevišķa dūmeņa. Dūmeņa: H = 10 m; Ø 200 mm. 

Katli tiek kurināti izmantojot dabasgāzi, gadā patērējot līdz 100 000 m
3
. 

Vienlaicīgi strādā viens katls, otrs katls atrodas rezervē. 

Dabas gāzes raksturlielumi:  

d

zQ = 34,202 GJ/1000 m
3 

vai 34,202 MJ/nm
3 
[1] 3.tab.; 

Dūmgāzu raksturlielumi: 

O2 = 3 %; q4 = 0,5 %; t = 150
o
C 

Piesārņojošo vielu emisijas faktori [2] 1.tab.:  

;/38,0 3nmgEFCO  pieņemts kā katliem ar tangenciālu degļu izvietojamu (uzstādīto degļu 

emisijas līmenis ir 6 mg CO /kWh siltumenerģijas vai 0,1 g CO /m
3
 dabasgāzes) 

,/8,0 3nmgEF
XNO  kur NOx = NO2; m

3
 = nm

3
, katli ir ar zemām NOX emisijām (uzstādīto 

degļu emisijas līmenis ir 76 mg NOx /kWh siltumenerģijas vai 0,7 g NOx /m
3
 dabasgāzes). 

Oglekļa dioksīda emisijas faktors [1] 3. tabula: 

TJtECO /5861,55
2
  

 

Ņemot vērā, ka nav zināms kurš no katliem strādās un kurš atradīsies rezervē, tad 

pieņemts, ka abu katlu emisijas būs vienādas, pieņemot, ka katrs no katliem patērēs visu gāzes 

apjomu. 

 

Kurināmā patēriņš maksimālās slodzes režīmā: 

sm
mMJ

MW
B /005,0

95,0/202,34

150,0 3

3



   

Emisijas 

Gada emisijas 

atammgM NO /080,010/100000/8,0 633

2
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atammgMCO /038,010/100000/38,0 633    

atanmnmMJTJtMCO /116,19010/100000/202,34/5861,55 633

2
   

Maksimālās emisijas 

sgsmmgM
NO

/004,0/005,0/8,0 33

max
2

  

sgsmmgM
CO

/002,0/005,0/38,0 33

max   

sgsnmnmMJTJtM
CO

/506,9/0,005/202,34/5861,55 33

max
2

  

Dūmgāzu tilpums 

Dūmgāzu faktiskais tilpums [2] 

  VVV dd )1(0161,1
1

  (m³/nm
3
), kur  

m
3
 – dūmgāzu tilpums 

nm
3
 – sadedzinātās dabas gāzes tilpums 

V°d – dūmgāzu teorētiskais tilpums, m³/nm
3
;  

α – gaisa patēriņa koeficients.  





221

21

O
 ,17,1

321

21



 kur 

O2 – brīvā skābekļa daudzums dūmgāzēs; %; O2 = 3 %.  

V° - teorētiskais gaisa patēriņš, Nm³/nm
3
; 





1000

267,0 d

zQ
V  (Nm³/nm

3
), kur 

d

zQ - kurināmā zemākais sadegšanas siltums, kJ/nm
3
. 

d

zQ = 34202kJ/nm
3
  

132,9
1000

34202267,0



V Nm

3
/nm

3
 

 dVV  

709,10132,9)117,1(0161,1132,9
1

dV  Nm
3
/nm

3 

Dūmgāzu tilpums faktiskajā temperatūrā: 

273

273
12

t
VV dd


  (m

3
/nm

3
), kur 

t – dūmgāzu temperatūra, t =150 °C;  

593,16
273

150273
709,10

2



dV  m³/nm

3 

Dūmgāzu tilpuma plūsmas ātrums normālapstākļos 
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hmsNmnmNmsnmVn /194/054,0/709,10/005,0 33333   

Dūmgāzu tilpuma plūsmas ātrums faktiskajā temperatūrā  

smnmmsnmV /083,0/593,16/005,0 3333   

Piesārņojošo vielu koncentrācija dūmgāzēs 

3

4

max 10

100
1

1














q

VB

M
C

d

 

33

333

/7510

100

5,0
1/709,10/005,0

/004,0
2

Nmmg

nmNmsnm

sg
CNO 











  

33

333

/3810

100

5,0
1/709,10/005,0

/002,0
Nmmg

nmNmsnm

sg
CCO 











   

33

333

/17842510

100

5,0
1/709,10/005,0

/506,9
2

Nmmg

nmNmsnm

sg
CCO 
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1.2. EMISIJAS AVOTU FIZIKĀLAIS RAKSTUROJUMS 

 

1. (12.) tabula 

Emisijas 

punkta 

kods 

Emisijas avota 

apraksts 

Emisijas avota un emisijas raksturojums 

ģeogrāfiskās 

koordinātas 

dūmeņa 

augstu

ms 

dūmeņa 

iekšējais 

diametrs 

plūsma 

emisijas 

tempe-

ratūra 

emisijas 

ilgums 

Z platums A garums m mm nm³/h °C 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

A1 Dūmenis 55°54’07” 26°29’36” 10 200 194 150 
24 h/d 

365 d/a 

A2 Dūmenis 55°54’07” 26°29’36” 10 200 194 150 
24 h/d 

365 d/a 
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1.3. NO EMISIJAS AVOTIEM GAISĀ EMITĒTĀS VIELAS 

2.(13.) tabula 

 

Avotam A1 un A2 O2 = 3 % 

 

 

Iekārta, process, ražotne, ceha nosaukums Piesārņojošā viela 
Emisiju raksturojums pirms 

attīrīšanas 
Gāzu attīrīšanas iekārtas 

Emisiju raksturojums pēc 

attīrīšanas 

Nosaukums Tips 

Emi-

sijas 

avota 

kods 

Darbības 

ilgums (h) Vielas 

kods 
Nosaukums g/s mg/m³ 

tonnas/ 

gadā 

Nosau-

kums  

tips 

Efektivitāte 

g/s mg/m³ 
tonnas/ 

gadā 
dnn gadā 

proje-

ktētā 
faktiskā 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Dūmenis  A1 24 8760 

020 038 

020 029 

020 028 

Slāpekļa dioksīds 

Oglekļa oksīds 

Oglekļa dioksīds 

0,004 

0,002 

9,506 

75 

38 

178425 

0,080 

0,038 

190,116 

- 
- 

- 

0,004 

0,002 

9,506 

75 

38 

178425 

0,080 

0,038 

190,116 

Dūmenis  A2 24 8760 

020 038 

020 029 

020 028 

Slāpekļa dioksīds 

Oglekļa oksīds 

Oglekļa dioksīds 

0,004 

0,002 

9,506 

75 

38 

178425 

0,080 

0,038 

190,116 

- 
- 

- 

0,004 

0,002 

9,506 

75 

38 

178425 

0,080 

0,038 

190,116 
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1.4. EMISIJAS DINAMIKAS RAKSTUROJUMS 

Mēneša variācijas 

        3.tabula 
Emisijas punkta kods: A1 un A2 

Piesārņojošā viela: CO; NO2 

Mēneši Vērtības 

Janvāris 15 

Februāris 15 

Marts 12 

Aprīlis 9 

Maijs 5 

Jūnijs 2 

Jūlijs 2 

Augusts 2 

Septembris 5 

Oktobris 8 

Novembris 11 

Decembris 14 

 

 

Dienas variācijas 

4.tabula 
Emisijas punkta kods: A1 un A2 

Piesārņojošā viela: CO; NO2 

Stundas Pirmdiena - piektdiena Sestdiena Svētdiena 

0  3 0,6 0,6 

1  3 0,6 0,6 

2  3 0,6 0,6 

3  3 0,6 0,6 

4  3 0,6 0,6 

5  3 0,6 0,6 

6  3 0,6 0,6 

7  3 0,6 0,6 

8  3 0,6 0,6 

9  3 0,6 0,6 

10  3 0,6 0,6 

11  3 0,6 0,6 

12  3 0,6 0,6 

13  3 0,6 0,6 

14  3 0,6 0,6 

15  3 0,6 0,6 

16  3 0,5 0,6 

17  3 0,5 0,6 

18  3 0,5 0,6 

19  3 0,5 0,6 

20  3 0,5 0,6 

21  3 0,5 0,6 

22  3 0,5 0,6 

23  3 0,5 0,6 
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2. INFORMĀCIJA PAR PIESĀRŅOJOŠO VIELU 

IZKLIEDES APRĒĶINU DATORPROGRAMMU 

 

 

Piesārņojošo vielu izkliedes aprēķini veikti izmantojot datorprogrammu ADMS, 

(izstrādātājs – Cambridge Environmental Research Consultants Ltd.), licence – P01-0718-C-

AS300-LV. 

Šī datorprogramma ļauj noteikt piesārņojošo vielu īstermiņa, ilgtermiņa un maksimālo 

koncentrāciju objekta apkārtnē pie dažādiem meteoroloģiskiem apstākļiem. Kā izejas dati tiek 

izmantoti:  

 objektam tuvākās meteoroloģiskās stacijas informācija (vēja ātrums, atmosfēras 

vertikālā stabilitāte, virsmas siltuma starojums u.c.); 

 dati par emisijas avota parametriem (emisiju daudzums, apjoms, temperatūra, 

augstums u.c.); 

 dati par apbūvi objekta tuvumā (tuvākās būves augstums, platums, garums, 

attālums no objekta u.c.). 

Datorprogrammas rezultāti teksta un tabulu veidā doti pielikumā. 
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3. PIESĀRŅOJOŠO VIELU IZKLIEDES APRĒĶINU 

REZULTĀTU ANALĪZE 

Atbilstoši MK 2009. gada 03. novembra Noteikumu Nr.1290 „Noteikumi par gaisa 

kvalitāti” prasībām, izkliedes aprēķini veikti: 

– oglekļa oksīdam, novērtējot 8 h 98-procentīlo koncentrāciju; 

– slāpekļa dioksīdam, novērtējot 1 h 18. augstāko koncentrāciju un kalendārā gada 

vidējo koncentrāciju; 

  5.tabula 

Piesārņojošā viela Noteikšanas periods Robežlielums 

1. Oglekļa oksīds 8 h 10 mg/m³ 

2. Slāpekļa dioksīds 

 

1 h 200 µg/m³ 

kalendāra gads 40 µg/m³ 

Izkliedes aprēķinu rezultāti 

          6.tabula 

Nr. 

p.k. 

Piesārņo-

jošā viela 

Katlumājas 

emisiju 

koncentrācija, 

µg/m³ 

Aprēķinu periods/ 

laika intervāls 

Vieta vai  

teritorija 

Koncentrācija 

attiecībā pret 

gaisa kvalitātes 

normatīvu, 

 % 

1. Oglekļa 

oksīds 

<10 8 h 
Tuvākā 

apkārtne 50 m 

rādiusā 

<0,1 

2. Slāpekļa 

dioksīds 

1,63 1 h 0,8 

0,13 kalendāra gads 0,3 

 

Modelējot katlu mājas stacionāru piesārņojuma avotu ietekmi uz gaisa kvalitāti, nav 

konstatēta gaisa kvalitātes normatīvu pārsniegšanas iespēja, tādēļ gaisu piesārņojošo vielu 

fona koncentrācijas attiecīgajā teritorijā nav ņemtas vērā (MK noteikumi Nr.1015. 

14.12.2004. „Vides prasības mazo katlumāju apsaimniekošanai” 10. punkts).  

Maksimālā piesārņojošo vielu koncentrācija konstatēta 50 m attālumā no emisijas 

avota. Emisiju ietekme uz gaisa kvalitāti vērtējama kā nenozīmīga, jo nepārsniedz 1 % no 

piesārņojošām vielām noteiktā mērķlieluma vai robežlieluma.  
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4. PIESĀRŅOJOŠO VIELU EMISIJAS LIMITA PROJEKTS  

 

7. (15.) tabula 

Emisijas avots Piesārņojošā viela O2 

Nr. 

p.k. 
Nosaukums 

Ģeogrāfiskās koordinātas 

Nosaukums Kods g/s mg/m³ t/g % 
Z platums 

A  

garums 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. 
Dūmenis 

Avots A1 
55°54’07” 26°29’36” 

Slāpekļa dioksīds 

Oglekļa oksīds 

Oglekļa dioksīds 

020 038 

020 029 

020 028 

0,004 

0,002 

9,506 

75 

38 

178425 

0,080 

0,038 

190,116 

3 

2. 
Dūmenis 

Avots A2 
55°54’07” 26°29’36” 

Slāpekļa dioksīds 

Oglekļa oksīds 

Oglekļa dioksīds 

020 038 

020 029 

020 028 

0,004 

0,002 

9,506 

75 

38 

178425 

0,080 

0,038 

190,116 

3 

 

Avotam A1 un A2 dedzinot dabasgāzi V° = 9,132 Nm
3
/m

3
; V°d = 9,132 Nm

3
/m

3
; Vd = 10,709 Nm

3
/m

3 
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Mērogs 1:10 000 
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____________________________________________________________________________ 

 ____________________________________________________________________________ 

 ___________________________ ADMS-Screen 3 (3.1) ____________________________ 

 __________________ Atmospheric Dispersion Screening Model __________________ 

 ____________________________________________________________________________ 

 ___ Copyright (C) 2004 Cambridge Environmental Research Consultants Ltd. ___ 

 ____________________________________________________________________________ 

 ____________ This run was made at 16.14 hours on the 02/08/2018 ____________ 

 ____________________________________________________________________________ 

   

  ***************************************************************** 

  *                         ADMS-Screen 3                         * 

  *                           May 2004                            * 

  *            Atmospheric Dispersion Screening Model             * 

  *     User Name:      Janis Anspoks                             * 

  *     Company Name:   Ekosoft EIA                               * 

  *     Licence Number: P01-0718-C-AS300-LV                       * 

  ***************************************************************** 

   

  You have a permanent licence  

 ____________________________________________________________________________ 

 ____________________________________________________________________________ 

 ______________________________ ABOUT THE RUN _______________________________ 

 ____________________________________________________________________________ 

  

 Project Name:             Katlumaja (Cesu iela 22, Daugavpils)                                             

 

 Source data 

 =========== 

 Height of source above ground level (m)         =      10.00 

 Internal diameter of source (m)                 =       0.20 

 Temperature of emission (degrees C)             =     150.00 

 Volume flow rate (m3/s)                         =       0.08 

 Surface roughness at source (m)                 =       1.00 

 Location                                          Zilani                                                                           

 

 Pollutant emissions data 

 ======================== 

 Nitrogen Dioxide                 (NO2             )     = 0.40000E-02g/s 

 Carbon Monoxide                  (CO              )     = 0.20000E-02g/s 

 

 Output options specified 

 ======================== 

 Long term concentrations for comparison with Latvian objectives 

 Maximum downstream distance for calculation      =     500.00m 

 

 Summary of limits chosen for long term output 

 ============================================= 

 

 Limit,Pollutant                       ,Statistic                                                   

,Value     ,Units  ,Type   ,Description 

     1,Nitrogen Dioxide                ,Annual average                                              

,     40.00,µg/m³   ,Latvian,Limit (2010)                                                             

     2,Nitrogen Dioxide                ,Hourly average (18 exceedences, 99.79th 

percentile)         ,    200.00,µg/m³   ,Latvian,Limit (2010)                                                             

     3,Carbon Monoxide                 ,8 hour average                                              

,     10.00,mg/m³   ,Latvian,Limit (2005)                                                             

  

 This log file is closing on 02/08/2018 

 Time: 16:14:45 

 ***RUN SUCCESSFULLY COMPLETED*** 

 Run duration: 39.32 seconds 

 End of Logfile 
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 LONG TERM OUTPUT 

 ---------------- 

 

 Maximum Long Term Concentrations compared with Limit Values 

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 Pollutant                       ,X(m)      ,Y(m)      ,Max. Conc.,Limit      ,Units    ,Type    ,Description 

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 Nitrogen Dioxide                ,     50.00,     50.00,      0.13,      40.00, µg/m³   , Latvian, Annual average, Limit 

(2010), 

 Nitrogen Dioxide                ,      0.00,     50.00,      1.63,     200.00, µg/m³   , Latvian, Hourly average (18 

exceedences, 99.79th percentile), Limit (2010), 

 Carbon Monoxide                 ,     50.00,      0.00,      0.00,      10.00, mg/m³   , Latvian, 8 hour average, Limit 

(2005), 

 

 Meteorological Conditions giving Maximum Concentrations 

 ------------------------------------------------------- 

 Wind speed            ,      1.35 m/s 

 Wind direction        ,    330.00 degrees 

 Surface heat flux     ,     71.22 W/m² 

 Boundary layer height ,   1338.74 m 

 Very convective conditions                                   

 

 Concentrations predicted under these conditions: 

 -------------------------------------------------------------------- 

 Pollutant                       ,Max. Conc.         ,X(m)      ,Y(m) 

 -------------------------------------------------------------------- 

 

 Nitrogen Dioxide                ,      1.85 µg/m³   ,      0.00,    -50.00 

 Carbon Monoxide                 ,      0.93 µg/m³   ,      0.00,    -50.00 
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