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Projekta „Ventspils pilsētas siltumapgādes sistēmas efektivitātes paaugstināšana” progress 

2014. gada septembrī 

 

 

Pašvaldības SIA „Ventspils siltums” 27.06.2014. noslēgusi līgumus ar SIA „Ostas celtnieks” par 

siltumtrašu rekonstrukciju 2014.gadā šādos objektos: 

1. Siltumtīklu rekonstrukcija no ēkas Celtnieku ielā 8 līdz ēkām Rindas ielā 50 un Siguldas ielā 

29 (3.etaps). 

2.  Siltumtīklu rekonstrukcija Ventspilī no Siguldas ielas Nr.25 līdz Siguldas ielai Nr.23, Nr.21, 

Nr.19. 

3.  Siltumtrases rekonstrukcija Dzeņu un Lakstīgalu ielā, Ventspilī. 

4.  Siltumtrases rekonstrukcija no maģistrālās gaisa siltumtrases līdz Talsu ielai 112, Ventspilī. 

5.  Maģistrālās siltumtrases rekonstrukcija posmā no nekustamā īpašuma Talsu ielā 69, 

Ventspilī līdz nekustamajam īpašumam Dzintaru ielā 88, Ventspilī 2.posms. 

6.  Maģistrālās siltumtrases rekonstrukcija posmā no nekustamā īpašuma Talsu ielā 69, 

Ventspilī līdz nekustamajam īpašumam Dzintaru ielā 88, Ventspilī 3.posms.  

7.  Maģistrālās siltumtrases rekonstrukcija posmā no nekustamā īpašuma Talsu ielā 69, 

Ventspilī līdz nekustamajam īpašumam Dzintaru ielā 88, Ventspilī 4.posms.  

8.  Maģistrālās siltumtrases rekonstrukcija posmā no nekustamā īpašuma Talsu ielā 69, 

Ventspilī līdz nekustamajam īpašumam Dzintaru ielā 88, Ventspilī 5.posms.  

 

2014.gadā kopā plānots nomainīt 4,7 km vecās kanāla tipa siltumtrases ar rūpnieciski izolētām 

caurulēm. 

 

Noslēgto līgumu ietvaros siltumtrašu rekonstrukcijas būvdarbi notiek šādos objektos: 

1. Objektā „Siltumtīklu rekonstrukcija no ēkas Celtnieku ielā 8 līdz ēkām Rindas ielā 50 un 

Siguldas ielā 29 (3.etaps)”: 

 Pabeigta jaunās siltumtrases montāža, tiek veikta vācas siltumtrases demontāža. 

 Vēl jāizbūvē siltumtrase līdz ēkai Rindas ielā 50. 

 

2. Objektā „Siltumtīklu rekonstrukcija Ventspilī no Siguldas ielas Nr.25 līdz Siguldas ielai 

Nr.23, Nr.21, Nr.19”: 

 Siltumtrase ir sametināta, notiek savienojumu vietu mufēšana ēku pagrabos. Ārā 

siltumtrases ir aizbērtas. 

 

3. Objektā „Siltumtrases rekonstrukcija Dzeņu un Lakstīgalu ielā, Ventspilī”: 

 Tiek veikti būvbedres rakšanas darbi jaunai trasei. 

 Notiek vecās kanālā ieguldītas siltumtrases demontāža. 

 

4. Objektā „Siltumtrases rekonstrukcija no maģistrālās gaisa siltumtrases līdz Talsu ielai 112, 

Ventspilī”: 

 Siltumtrase ir izbūvēta, tiek veikti teritorijas labiekārtošanas darbi.  

 

5. Objektā „Maģistrālās siltumtrases rekonstrukcija posmā no nekustamā īpašuma Talsu ielā 69, 

Ventspilī līdz nekustamajam īpašumam Dzintaru ielā 88, Ventspilī 2.posms”: 

 Siltumtrase ir izbūvēta un praktiski visā garumā ir aizbērta.  
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 Tiek veikti jaunās aizbērtās trases teritorijas planēšanas darbi. 

 Tiek veikti vecās gaisa trases demontāžas darbi. 

 

6. Objektā „Maģistrālās siltumtrases rekonstrukcija posmā no nekustamā īpašuma Talsu ielā 69, 

Ventspilī līdz nekustamajam īpašumam Dzintaru ielā 88, Ventspilī 3.posms”: 

 Siltumtrase ir izbūvēta un aizbērta visā garumā. 

 Tiek veikti vecās gaisa trases demontāžas darbi. 

 

7. Objektā „Maģistrālās siltumtrases rekonstrukcija posmā no nekustamā īpašuma Talsu ielā 69, 

Ventspilī līdz nekustamajam īpašumam Dzintaru ielā 88, Ventspilī 4.posms”: 

 Ir pabeigta vecās trases demontāža, turpinās jaunās trases montāžas darbi SIA 

„Ventamonjaks serviss” teritorijā. 

 

8. Objektā „Maģistrālās siltumtrases rekonstrukcija posmā no nekustamā īpašuma Talsu ielā 69, 

Ventspilī līdz nekustamajam īpašumam Dzintaru ielā 88, Ventspilī 5.posms”: 

 Ir demontēti vecās gaisa trases cauruļvadi.  

 Siltumtrases lielākā daļa ir izbūvēta, tiek veikti būvdarbi AS „Baltic Coal terminal” 

teritorijā. 

 

Būvuzraudzību projekta ietvaros 2014.gadā rekonstruējamiem siltumtrašu objektiem veic SIA 

„Geo Consultants”. 

 

 

  
Siltumtīklu rekonstrukcija no ēkas Celtnieku ielā 8 

līdz ēkām Rindas ielā 50 un Siguldas ielā 29 

(3.etaps) 

Siltumtīklu rekonstrukcija no ēkas Celtnieku ielā 8 

līdz ēkām Rindas ielā 50 un Siguldas ielā 29 

(3.etaps) 
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Siltumtīklu rekonstrukcija Ventspilī no Siguldas 

ielas Nr.25 līdz Siguldas ielai Nr.23, Nr.21, Nr.19 
Siltumtīklu rekonstrukcija Ventspilī no Siguldas 

ielas Nr.25 līdz Siguldas ielai Nr.23, Nr.21, Nr.19 
 

  
Siltumtrases rekonstrukcija Dzeņu un Lakstīgalu 

ielā, Ventspilī 
Siltumtrases rekonstrukcija Dzeņu un Lakstīgalu 

ielā, Ventspilī 
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Siltumtrases rekonstrukcija no maģistrālās gaisa 

siltumtrases līdz Talsu ielai 112, Ventspilī 
Siltumtrases rekonstrukcija no maģistrālās gaisa 

siltumtrases līdz Talsu ielai 112, Ventspilī 
 

  
Maģistrālās siltumtrases rekonstrukcija posmā no 

nekustamā īpašuma Talsu ielā 69, Ventspilī līdz 

nekustamajam īpašumam Dzintaru ielā 88, 

Ventspilī 2.posms 

Maģistrālās siltumtrases rekonstrukcija posmā no 

nekustamā īpašuma Talsu ielā 69, Ventspilī līdz 

nekustamajam īpašumam Dzintaru ielā 88, 

Ventspilī 2.posms 
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Maģistrālās siltumtrases rekonstrukcija posmā no 

nekustamā īpašuma Talsu ielā 69, Ventspilī līdz 

nekustamajam īpašumam Dzintaru ielā 88, 

Ventspilī 3.posms 

Maģistrālās siltumtrases rekonstrukcija posmā no 

nekustamā īpašuma Talsu ielā 69, Ventspilī līdz 

nekustamajam īpašumam Dzintaru ielā 88, 

Ventspilī 3.posms 

 

  
Maģistrālās siltumtrases rekonstrukcija posmā no 

nekustamā īpašuma Talsu ielā 69, Ventspilī līdz 

nekustamajam īpašumam Dzintaru ielā 88, 

Ventspilī 4.posms 

Maģistrālās siltumtrases rekonstrukcija posmā no 

nekustamā īpašuma Talsu ielā 69, Ventspilī līdz 

nekustamajam īpašumam Dzintaru ielā 88, 

Ventspilī 4.posms 
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Maģistrālās siltumtrases rekonstrukcija posmā no 

nekustamā īpašuma Talsu ielā 69, Ventspilī līdz 

nekustamajam īpašumam Dzintaru ielā 88, 

Ventspilī 5.posms 

Maģistrālās siltumtrases rekonstrukcija posmā no 

nekustamā īpašuma Talsu ielā 69, Ventspilī līdz 

nekustamajam īpašumam Dzintaru ielā 88, 

Ventspilī 5.posms 

 

 

 

 
 


