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1. Gaisvadu elektropārvades līnijas

1.1. Kopēja informācija

Elektrība tiek pārvadīta patērētājiem pa gaisvadu un kabeļu 

elektrolīnijām. Pārvadot lielu elektroenerģijas daudzumu lielos 

attālumos, ir izdevīgi izmantot augsta sprieguma elektrolīnijas. Augsta 

sprieguma pārvadei (110-400 kV) parasti tiek izmantotas gaisvadu 

elektropārvades līnijas. Somijā elektroenerģijas pārvade tiek veikta 

caur galveno tīklu, ko veido gaisvadu elektropārvades līnijas ar 

spriegumu 110, 220 un 400 kV.

Elektriskais sadales tīkls sastāv, galvenokārt, no gaisvadu 

elektrolīnijām ar 20 kV un 0,4 kV lielu spriegumu. Lauku rajonos un 
retāk apdzīvotās pilsētu daļās izmanto zemsprieguma gaisvadu līnijas 

(0.4 kV). Mazapdzīvotos lauku rajonos gaisvadu līnijām ar spriegumu 

1000 V tiekpielietoti arī AMKA vadi.

Gaisvadu elektropārvades līniju skaits sadales tīklos 

pakāpeniski samazinās, to vietā arvien biežāk tiek izmantoti pazemes 

kabeļi. Bet, neskatoties uz to, kvantitātes ziņā gaisvadu līnijas 

joprojām ir visbiežāk sastopamā sadalīš anas tīklu konstruēšanas 

metode, vismaz retāk apdzīvotos reģionos. Saskaņā ar jaunākajiem 

Somijas statistikas datiem, kas iegūti 2002. gadā, gaisvadu 

elektrolīnijas 0,4 - 1 kV sastāvēja no līnijām ar neizolētiem vadiem, 

kuru garums ir 10675 km, un piekārtā m līnijām ar 148676 km lielu 

garumu. Gaisvadu elektrolīnijās ar spriegumu 1 -70 kV līniju ar 

neizolētiem vadiem garums bija 122057 km un piekārto līniju garums 

- 392 km.

1.2. Gaisvadu elektropārvades līniju pārvades spēja un konstrukcijas

1. attēls. Galvenā tīkla gaisvadu elektropārvades līnijas.

2. attēls. Pārvades spēja ietekmē līniju konstrukciju.

Augstāk ir minēti Somijā izplatīto gaisvadu līniju balstu izmēru 

attiecības, jaudas pārvades spējas un efektīvas pārvades attālumi.

Jo augstāks spriegums, jo lielāks pārvadītās jaudas lielums pie 

vienas un tās pašas strāvas un vada šķērsgriezuma. Tomēr augstāks 

spriegums palielina balsta izmaksas - jo augstāks spriegums, jo 

augstākam ir jābūt balstam.

1.1. Izmaksu salīdzinājums: gaisvadu elektrolīnija 

-pazemes kabelis

Aptuveni pusi no izmaksām, kas saistītas ar elektroenerģijas 

pārvadi un sadali, veido tīkla tehniskā uzturēšana un tīkla būvniecība. 

Tāpēc pareiza tīkla struktūras izvēle būtiski ietekmē sadales 

ekonomiskumu un elektroenerģijas kvalitāti, kā arī apkār tējo vidi. 

Sadales tīklu uzņēmumi tīkla izdevumu segšanai ņem no 

elektroenerģijas patērētājiem pieslēguma maksu un maksu par 

elektroenerģijas pārvadi, tāpēc tīkla struktūras izvēle ietekmē arī 

elektroenerģijas izmaksas.

Gaisvadu un kabeļu līniju būves izmaksu salīdzinājums:

Izmaksas tiek parādītas relatīvā izteiksmē, kur zemsprieguma 

gaisvadu līniju izmaksu rādītājs 100 un augstsprieguma gaisvadu 

līniju izmaksu rādītājs 100 atspoguļo šo līniju celtniecības izmaksas 

(naudas izteiksmē rādītāji nav vienādi).

Zemsprieguma līniju izmaksas ir gandrīz vienādas, ja salīdzina 

AMKA vadu un pazemes kabeli AXMK, bet kabeļu tīkla iekārtas, 

piemēram, sadales skapji, palielina kabeļu tīkla izmaksas.

Apakšējais pazemes kabeļa relatīvais rādītājs atspoguļo vieglas 

uzstādīšanas nosacījumus un augšējais relatīvais rādītājs - sarežģītas 

uzstādīšanas nosacījumus.

1.2. Gaisvadu elektropārvades līniju projektēšana

Gaisvadu elektropārvades līnijas definīcija: „Gaisvadu 

elektropārvades līnijas-ir atklātā gaisā esošo pie balstiem pievienoto 

līniju kopējais nosaukums.” Kopā ar vadu ( -iem) gaisvadu 

elektropārvades līnija sastāv arī no izolatoriem un balstiem ar 

iespējamām atsaitēm, atbalstiem, saitēm, traversām, pamatiem u.c. 

detaļām. "

(A4-1993 "Likumdošanas prasības gaisvadu elektropārva des 
līnijām ar lielu strāvu" (VIM) 1.2.)

Projektēšanas procesā vadu šķērsgriezumi tiek noteikti, ņemot 

vērā caurlaides spējas, ekonomiskumu un drošību.

Pārvades līniju trases sākotnēji tiek noteiktas, balstoties uz 

kartēm, uz vietas dabā tiek veikti nepieciešamie pētījumi un mērījumi, 

tiek piemēroti atbilstoši apzīmējumi. 

Elektropārvades līniju trašu projektēšana tiek iedalīta sekojošos 

etapos:

- izpētes un būves atļauju saņemšana no zemes īpašniekiem, 

- mērīšanas un marķēšanas darbi līniju ierīkošanas zonā,

- līnijas ierīkošanas zonas kartes zīmēšana (20 kV un augstāka 

sprieguma līnijām)

- vertikālā uzmērīšana, gareniskā virziena profila uzmērīšana 

(tikai 20 kV un augstāka sprieguma līnijām).

Izvēloties līnijas trasi, vissvarīgākais jautājums šobrīd ir 

līnijas tehniskās apkalpošanas drošums, tāpēc gaisvadu 

elektroapgādes līnijas arvien biežāk tiek izvietotas gar ceļiem, ar 

mērķi novērst kaitējumu līnijām stipra vēja dēļ un nodrošināt tehniskās 

apkalpošanas ērtību.

Lauka projektēšanai mūsdienās plaši izman to izskaitļošanas 

tehnika. Līniju trases mērījumu rezultāti tiek ievadīti datorā un nosūtīti 

tieši būvniecības projektēšanas sistēmā. Kartes veidošanai parasti 

izmanto  GPS pozicionēšanas sistēmas.
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Tabula 1. Gaisvadu un kabeļu elektrolīnijas būvniecības izmaksu 

salīdzinājums.

Zemsprieguma elektrolīnija ar 

spriegumu 0,4kV:

Izmaksu rādītājs pie 

zema sprieguma

Gaisvadu elektrolīniju tīkls 

(AMKA)

100

Kabeļu elektrolīniju tīkls 

(AXMK)

100-200

Augstsprieguma elektrolīnija 

ar spriegumu 20 kV:

Izmaksu rādītājs pie 

augsta sprieguma

Gaisvadu līnija („Raven” vads) 100

Gaisvadu līnija ar izolētu 

(„PAS” vads)

120-150

Pazemes kabelis AHXAMK-W 

3x70

150-300
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2. Darba kartes-darba rasējumi

2.1. Kopēja informācija

Sadales elektriskā tīkla būvniecības laikā darba mapes un 

projektu skices ir vajadzīgas jau priekšlikuma par darbi izpildi 

pieprasījuma etapā. Tāpēc īpaša uzmanība ir jāpievērš darba kartes 

precizitātei un skaidrībai. Ir nepieciešama automatizēta projektēšanas 

sistēma, elektrotīklu informācijas sistēmas vai CAD sistēmas, kuras ir 

nepieciešamas dotā tīkla projektēšanas vajadzībām. Šodien darba 

kartes pamatā tiek veidotas ar elektrotīkla informācijas sistēmu 

palīdzību, ar kuru veic arī sadales tīkla rādītāju elektrotehniskos 
aprēķinus. Šāda sistēma ļauj viegli pārve idot darba kartes 

elektroniskā versijā un izvairīties no atkārtotām digitalizācijām. Darba 

kartes un darbu apjomu tāmes tiek veidotas vienlaicīgi. Standarta 

konstrukciju pielietošana atvieglo darba apjomu tāmes sastādīšanu.

Darba kartes var tikt sastādītasno rokas. Šādā gadījumā jāievēro 

vispārējie simbolu un skiču veidošanas principi. Precīza informācija 

par darba kartēm tiek norādīta „Rekomendācija elektrotīklam RU-B2-

1: 05”. 

Dotajā sadaļā darba kartes tiek izskatītas, galvenokārt, sakarā ar 

gaisvadu elektropārvades līnijām.

2.2.Darba zīmējumu nosaukumi

2.2.1. Karte

Kartogrāfisko tīkla plānu veidošanas pamatu veido kartes, kuras 

izveidoja Ģeodēzijas departaments un pašvaldība. Šajā gadījumā 

lapas izmērs un kartogrāfiskā plāna mērogs tiek noteikts, 

pamatojoties uz topogrāfiskām kartēm. Elektriskā tīkla blīvums, kas 

parasti ir atkarīga no iedzīvotāju blīvuma, nosaka prasības mērogam, 

piemēram, blīvs tīkls pieprasa pietiekami lielu mērogu.

Izkliedētas apdzīvotības reģionu karšu mērogi atšķiras no blīvi 

apdzīvotu reģionu karšu mērogiem. Kopā ar tīkla kartogrāfisko plānu 
ir nepieciešama kopēja teritorijas karte. 

2.2.2.Tīkla kartogrāfiskais plāns

Uz tīkla kartogrāfiskā plāna atzīmēts tīkla uzņēmuma 

augstsprieguma tīkls, ar tam pievienotām transformatoru 

apakšstacijām, pievienotu zemsprieguma tīklu un, iespējams, arī 

ārējās apgaismošanas tīklu.

Lai nodrošinātu skaidrību un kartogrāfisko plānu lietošanas 

ērtumu, ir vēlams izveidot augstsprieguma un zemsprieguma tīklu, kā 

arī ārējā apgaismošanas tīkla plānu.

Tīkla kartogrāfisko plānu piemēri, kas veidoti, ņemot vērā mērogu, 

ir: 

-reģionālā tīkla kartogrāfiskais plāns (30-110kV),

-augstsprieguma tīkla kartogrāfiskais plāns (10-20kV),

-zemsprieguma tīkla kartogrāfiskais plāns (0,4-1,0kV),

-sakaru tīkla kartogrāfiskais plāns (skaitītāju distances vadība un 

rādītāju nolasīšana, ko veic tīkla operators),

-ārējās apgaismošanas tīkla kartogrāfiskais plāns (ārējā 

apgaismošana, ceļu un ielu apgaismošana).

Tīkla kartogrāfisko plānu standartizētie nosacītie apzīmējumi ir 

norādīti SFS 2046...2060 standartos (Rekomendācijas elektrotīklam 

YA 3:93). Kopā ar standartizētiem apzīmējumiem tīklu uzņēmumi 

elektriskā tīkla shēmās izmanto pašu apzīmējumus.

3.attēls. Tīkla kartogrāfiskā plāna nosacītie apzīmējumi (YA 3:93 

1.pielikums).

Tīkla kartogrāfisko plānu piemēri, kuros tiek norādītas kā gaisa, tā 

arī kabeļu elektrolīnijas.

4. attēls. Apdzīvotas vietas augstsprieguma tīkla kartogrāfiskais 

plāns 1:2000 (YA 3:93 9.pielikums).
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5.attēls. Apdzīvotas vietas zemsprieguma tīkla kartogrāfiskais 
plāns 1:2000 (YA 3:93 8.pielikums).

Uz kartogrāfiskā tīkla plāna, kas veidots atsevišķam pārveidojamā 

tīkla zemes gabalam, var būt sniegta informācija, kas nepieciešama 

īssavienojuma strāvas noteikumu ievērošanai.

Pārveidojamā tīkla informāciju tīkla uzņēmums ievada elektrotīkla 

datora informācijas sistēmā vai atsevišķā sarakstā. Šī informācija tiek 

izmantota pārveidojamā tīkla plāna vietā vai papildus tam. 

6.attēls. Pārbūvējamā tīkla vecā plāna piemērs

2.2.3. Elektrosadales līniju izvietošanas shēma

Elektrosadales līniju izvietošanas shēmā ir norādīta, piemēram, 

pazemes kabeļu izvietošanas vieta. Šīs shēmas veidotas, izmantojot 

tahometru vai precīzu GPS ierīci.

2.2.4. Darba rasējumi

Darba karte un dažādi tās elementi veido darba rasējumu, kas 

atbilst būvdarbu elektrotehniskajam rasējumam, uz kura pamata tiek 

īstenota elektriskā tīkla būvniecība.
Elektrotīkla būvniecībai var būt pieprasīti arī:

- galvenā elektriskā ķēde, piemēram, galvenā elektriskās 

apakšstacijas vai 110/20 kV sprieguma transformatoru apakšstacijas

shēma,

-komutācijas shēma,

- zemējuma shēmas, piemēram, transformatoru apakšstacijas 

iezemēšanas shēma,

- papildus ķēžu elektriskās instalācijas zīmējumi, 

- ierīču montāžas rasējumi,

- būvniecības rasējumi,

- konstrukciju zīmējumi.

2.3. Darba objekta rasējumi

2.3.1. Piebraucamo ceļu karte

Ģeogrāfiskā karte, piemēram, ceļa vai adrešu karte, uz kuras ir 

atzīmēta būvējamā tīkla atrašanās vieta.

Piebraucamo ceļu karte tiek pievienota katram tīkla būvniecības 

līguma piedāvājuma pieprasījumam, un turpmāk tā ir neatņemama

darba rasējumu paketes daļa. 

2.3.2. Darba objekta kopēja karte

Kopēja darba karte tiek veidota lielam objektam. Kopējas kartes 

maksimālais izmērs ir A3.

Uz darba kartes tiek atzīmēti:

- dažādu darba karšu daļas,

- darba karšu numuri,

- tīklu trases, īpaši, ja tās ir izvietotas uz vairākām darba karšu 

daļām.

Kopējā karte var sastāvēt no samazināta izmēra darba karšu 

komplekta, kas atspoguļo pilnu darbu apjomu. Sīkāka informācija ir 

atspoguļota darba kartēs. Uz kopējas kartes Projektētājs kopējā kartē 

atspoguļo vairākus projektus, un uz kopējās kartes pamata realizē 

dažādu darba karšu ar atbilstoši iezīmētām šo projektēto objektu 

robežām izdruku. Darba karšu un darba punktu numerācija sekmē 

vajadzīgās veicamo darbu vietas sameklēšanu.

2.3.3. Darba karte

Darba karte ir uz ģeogrāfiski topogrāfiskas kartes atzīmēts 

būvējama vai izmaināma elektriskā tīkla attēls. Uz darba kartes tiek 

detalizēti atzīmēts būvējamais vai maināmais tīkls, izmantojot 
vispārpieņemtus nosacītos apzīmējumus, simbolus un konstrukcijas 

atzīmēšanas paņēmienus.
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7.attēls. Piebraucamo ceļu kartes piemērs. (RU B2 -1: 05, attēls 

Nr.3a).

Standarta konstrukcijas un to apzīmējumi tiek izmantoti 

maksimālā apjomā, konstrukcijas var būt apzīmētas arī ar citiem 

vispārpieņemtiem paņēmieniem.

Uz darba kartes tiek atzīmēts esošais tīkls un skaidri attēloti 

būvējamais vai maināmais tīkls.

Pie plaši izplatītām darba kartēm pieder:

- augstsprieguma tīkla darba karte,
- zemsprieguma tīkla darba karte,

- līniju profila shēma, var būt arī izmantota kā darba karte,

- būvējamo pazemes kabeļu tranšeju shēma, uz kuras precīzi 

atzīmētas kabeļu tranšeju vietas,

- iezemēšanas tīkla un zemēšanas elektrodu darba karte,

- sakaru tīkla darba karte,

- ārējās apgaismošanas darba karte,

- demontāžas darbu karte,

- kā arī dažādās augstāk minēto karšu kombinācijās.

Darba kartē ir skaidri noteikts, kas tiek būvēts, demontēts, 

izmainīts un kā celtniecības objekts tiek savienots ar esošo tīklu.

Darba kartē ir nepieciešams atspoguļot vismaz šādu informāciju:

- esošās, būvējamās, demontējamās vai pārveidojamās līnijas,

- darba punktu numerācija; par darba punktu var būt balsts, 

kabeļu sadalnes skapis, savienošanas, sakabes vai cits analoģisks 

objekts, kurā tiek veikti tīkla būvniecības darbi, un kura sakarā darba 

apjomu sarakstā ir iekļauti materiāli un darba operācijas,

- konstrukcijas simbols vai simboli, pēc iespējas tiek izmantotas 

standarta konstrukcijas,

- attālumi starp balstiem, kas var būt atspoguļoti sarakstu veidā,

- pazemes kabeļu garumi, norādot katra kabeļa garumu; celtnieks 
pievieno galu apstrādei nepieciešamo kabeļa papildus garumu, 

- zemēšanas elektrodu garums, padziļināto zemējumu skaits un 

to uzstādīšanas dziļums,

- informācija par pieslēgtiem patērētājiem, pēc nepieciešamības, 

informācija par klientiem, piemēra m, lai nosūtītu ziņojumus par 

neveiksmēm strāvas padevē,

- īssavienojuma strāvas izmērāmā vērtība katra tīkla nozarojuma 

tālākajā punktā, kurā elektromontieris objekta pieņemšanas kontroles 

kārtā veic īssavienojuma strāvas mērījumus. 

2.4. Darba kartes sastādīšana

2.4.1. Topogrāfiskā karte darba kartes sastādīšanai

Topogrāfisko karti darba kartes sastādīšanai parasti iespējams 

iegūt elektrotīkla informācijas sistēmā, kurā tiek glabāts sadales 
iecirkņa atlants. Topogrāfiskai kartei jābūt jaunākajai, ir jābūt 

pielikumiem par apstiprinātiem teritorijas apbūves projektiem un/vai 

tās detalizētās plānošanas projekts.

Pašvaldībām parasti ir pieejama topogrāfiskās kartes elektroniskā 

versija, kas ļauj iegūt īstenībai atbilstošas kartes.

Topogrāfiskās kartes parasti tiek piedā vātas melnbaltā variantā 

vai arī tās var tikt mainītas melnbaltā versijā, kas labāk der kā darba 

kartes pamats.

2.4.2. Darba kartes mērogs

Kabeļu tīklu darba kartēm tiek izmantoti sekojošie mērogi: 1:500, 

1:1000 un 1:2000.

Gaisvadu elektrisko tīklu darba kartēm tiek izmantoti sekojošie 

mērogi: 1:2000, 1:2500, 1:5000 un1:10000.

Darba kartei ir jāietilpst A4 un A3 formāta lapās.

2.4.3. Veidi kā pievienot darba kartēm attēlus

2.4.3.1. Elektropārvades līniju attēlošanas veidi

Esošā elektropārvades līnija un konstrukcija, kas nav darbu 

objekts, tiek attēlota kā šaura taisna līnija. Tās biezums ir 0,3mm. 

Esošās konstrukcijas simboli arī tiek attēloti ar šauru līniju. 
Topogrāfiskās kartes līniju biezumam jābūt 0,10 -0,15 mm, kas dod 

iespēju precīzi izdalīt esošu elektrisku tīklu uz melnbalta topogrāfiskās 

kartes fona.

Gaisvadu elektrolīnija tiek attēlota ar nepārtrauktu līniju. Jaunā 

tīkla līnijas biezums ir 1 mm, sakarā ar ko tā tiek precīzi diferencēta 

no esošā tīkla gaisvadu līnijas, kura iezīmēta ar 0,3 mm biezu līniju. 

Gaisvadu elektrolīnija vienmēr tiek veidota starp balstiem, kas atšķir 

to no citām līnijām, kuras ir attēlotas ar nepārtrauktu līniju.

Pazemes kabelis tiek attēlots ar pārtrauktu līniju, kur viena 

pārtraukta svītra ir vienāda ar trim garuma mērvienībām, bet 

pārtraukta svītra- ar vienu garuma mērvienību. Tādā veidā attēlots 

kabelis var būt salīdzinoši viegli atpazīts citu kabeļu starpā. Lielās 

apdzīvotās vietās ar daudziem pazemes kabeļiem , to apzīmēšanai 

izmanto vienkāršu nepārtrauktu līniju.

8.attēls. Darba kartē iezīmējamo objektu apzīmējumi. (Ru - B2-1: 

05 4.punkts).

(Uzmanību! Ne visas elektrotīklu informācijas sistēmas pieturas 

pie augstāk minētā attēlošanas principa).
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2.4.3.2. Cauruļvadu kabeļu attēlošana

Ieklājot caurules un kabeļus pašvaldības transporta maģistrālēs 

un citās kopējas izmantošanas teritorijās, ir jāievēro Somijas 

pašvaldību Asociācijas sastādītās instrukcijas „Kabeļu tranšejas 

ieklāšanas darbi 1999 ” prasības. Cauruļvadu ieklāšanas shēmu 

parasti veido CAD programmā un par izejas karti parasti izmanto ielas 

tīklu plānu. Cauruļvadu ieklāšanas shēmā ir atzīmētas cauruļu 

atrašanās vietas. Uz caurulēm ar norāžu bultu palīdzību tiek atzīmēti 

nepieciešamie šķērsgriezumu attēlu numuri. 

Šoseju un dzelzceļa pārvaldēm ir savas cauruļvadu kabeļu 
izvietošanas un prezentēšanas instrukcijas. 

2.4.3.3. Demontējama līnija vai tīkla demontējamais 

elements

Demontējamā līnija tiek atzīmēta ar punktētu līniju vai krustiņu, 

kas pārsvītro esošo līniju. Krustiņu izmanto, piemēram, sastādot skici 

rokrakstā. Balstu, transformatoru apakšstaciju, sadales skapju un citu 

konstrukciju demontāža tiek atzīmēta ar krustiņu. Pēc 

nepieciešamības tiek pievienots paskaidrojošais teksts. Ar 

kvadrātiskām iekavām un tekstu var atzīmēt arī elektropārvades 

līnijas daļu.

2.4.3.4. Izmaiņas tīklā

Tīkla jaunā daļ a tiek atzīmēta ar nepārtrauktu līniju. Pēc 

nepieciešamības maināma tīkla daļa tiek atzīmēta ar bultu un tekstu, 

kas izskaidro izmaiņas ieviešanas darbu saturu. Vada maiņas laikā 

demontējamo vadu var atzīmēt ar biezu punktētu līniju. Arī 

apzīmējumi sekmē izmaiņu darbu ērtumu.

2.4.3.5. Balsta maiņa

Maināmais balsts tiek atzīmēts kā jauns balsts ar burtu 

apzīmējumu „V”, šis burts nozīmē maiņu. Piemēram, ja pie jaunā 

balsta simbola pievieno sekojošu tekstu „10. 211V”, tas jāsaprot kā 

10. darba punkts; jaunā balsta kl ase 2, balsta garums 11m; vecais 

balsts jānovāc.

2.4.3.6. Līniju tipu apzīmēšana

Līniju tipu veidu apzīmēšanai izmanto nosacītos apzīmējumus, 

kuri norādīti „Rekomendācijās elektrotīkliem YA 6:04”. Ja 

rekomendācijās nav nosacīto līniju apzīmējumu, tad tiek izmanto ts 

ražotāja katalogā norādītais marķējums. 

Ja par darba kartes sastādīšanas pamatu ņemts kartogrāfiskais 

tīkla plāns, tad uz tā jau ir atzīmētas esošās līnijas un līniju tipu 

identifikācijas ziņas.

2.4.3.7. Barošanas līniju apzīmējumi

Pēc nepieciešamības barošanas līnija tiek atdalīta no sadales 

tīkla saskaņā ar tīkla simbolu – īsu šķērssvītru. Patērētāja pusē blakus 

šķērssvītrai papildus tiek atzīmēts burts „L”. Doto simbolu ir vēlams 

izmantot, jo tas atzīmē arī elektrotīkla apkalpošanas robežu.

2.4.3.8. Sakaru tīklu atzīmēšana

Sakaru tīkls, ko izmanto elektrotīkla operators distances 

vadīšanai un monitoringam, tiek apzīmēts ar atsevišķu sakaru tīklu 

shēmu.

Kā sakaru kabeļu un gaisvadu līniju nosacītus apzīmējumus 

izmanto ražošanas standartiem atbilstošus apzīmējumus. 

2.4.3.9. Zemējums un zemējuma sistēmas

Jaunie zemēšanas elektrodi un zemējuma vadi tiek iezīmēti ar 

biezu punktētu līniju, bet esošā tīkla zemējums - ar tievu punktētu 

līniju. Darba kartē tiek atzīmēts zemējumā iebūvējamā horizontālā 

elektroda garums, atrašanās vi eta un zemējuma elektroda 

novietošanas dziļums.

2.4.3.10. Svešu līniju apzīmēšana

Svešas līnijas tiek atzīmētas darba kartē tikai tādā gadījumā, ja 

tās jāpārveido vai ja tās ietekmē ieplānoto darbu izpildi.
Svešu līniju atzīmēšanai, piemēram, abonentu elektrisko kabeļu 

vai telekompāniju antenu kabeļu, tiek izmantota 0,25mm šaura 

pārtraukta līnija.

2.4.4. Darba punkta apzīmējums

1.4.4.1 Darba punkta skaitliskie apzīmējumi

Darba punkta skaitlis tiek atzīmēts kā labi pamanāms 

pakārtojuma cipars 1, 2, 3 utt. Esošajā tekstā tiek paredzēts, ka darba 

kartes ir veidotas katram darba punktam atsevišķi. Ja darba kartē tiek 

pārstāvēti vairāki tīkli, tad pēc nepieciešamības darba apjomu tāmē 

vai materiālu sarakstā tiek ieviesti papildus burtu apzīmējumi AS 

(augstspriegums) un ZS (zemspriegums), ĀA (ārējā apgaismošana) 

utt., ar mērķi identificēt sprieguma līmeni. 

Precīzs darba punkta materiālu apraksts ir atzīmēts darba apjoma 

tāmē, kura tiek veidota katram projektam atsevišķi. Izmanto standarta 

konstrukcijas vai tās tiek atzīmētas kopējā darbu apraksta pielikumā 

vai katram atsevišķam darbam izdotā tehniskajā uzdevumā.

Darba punktu skaitliskā apzīmējuma mērķis ir mehānisku darbu 

veikšanas nodrošināšana uz darba kartes pamata. 

Darba punktu skaitliskie apzīmējumi sekmē arī pareizu materiālu 

sadali un montāžu. Sprieguma pazemināšanās vietās atzīmē to darba 

punktu numurus, kuru materiāli tiek piegādāti dotajā vietā.

2.4.4.2. Darba punktu apzīmējums demontējot 

elektropārvades gaisa līnijas

Apzīmējumi uz balstiem: 

- balsta garums un klase ar ko diem no „Rekomendācijas 

elektrotīklam”, piemēram:

- viena statņa balsts 312 vai divu statņu balsts 2x212,

- A-veida balsts, piemēram, A313+212,

- atbalsts T 211, šarnīra veida atbalsts;

- pagarināts balsts, piemēram, 2x312 +210., masta balsts;

- pēc nepieciešamības esošais atbalsts tiek atzīmēts ar 

burtu „N”, dotais apzīmējums jāizmanto uz jaunā un esošā tīkla 

robežas;

- balsta konstrukcijas apzīmēšanai izmanto standarta 

konstrukcijas kodu;

- traversas konstrukcijas kods, piemēram, T-110 (līmenis 

110), T-125 (līmenis 125);

- atsaites attālums līdz balstam tiek apzīmēts ar attāluma 

mērvienības simbolu „b”. Piemēram, blakus simbolam novietota zīme 

7 m norāda atsaites attālumu no balsta. Simbols raksturo atsaites 

troses stiprību. Attāluma vietā var norādīt atsaites slīpumu;

-līnijas leņķis tiek apzīmēts kā pakāpes zīme pie leņķa balsta, leņķa 
apzīmējumu izmanto gadījumos, kad marķējums dabā ir slikti 

pamanāms.
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9.attēls. Gaisvadu elektrolīniju tīkla objektu nosacītie apzīmējumi 

darba kartē. (RU-B2-1 05 1-3).

2.4.4.3. Darba punktu apzīmēšana kabeļu demontāžas laikā

Kabeļu montāžas laikā izmanto sekojošus apzīmējumus:

- kabeļu marķēšanai izmanto YA 6:04 līnijas tipa kodu. Uz katra 

montējamā kabeļa norāda tā garumu. Garumu norāda, ņemot vērā 

savienojuma garuma rezerves abiem kabeļa galiem. Tā, piemēram, ir 

jāņem vērā kabeļa rezerves montāžai balstā un ievadam sadalnes 

skapī vai transformatoru stacijas zemsprieguma sadalnē. 

Darbuzņēmējs pievieno kabeļa rezerves savienojumiem un 

iespējamiem trases pagarinājumiem;

- tranšejas kabeļa garumu norāda darba apjomu tāmē. Tam jābūt 

norādītam darba kartē;

- uz savienojošās uzmavas norāda piegādātāja vai standarta 

konstrukcijas kodu. Informācija par savienojošo uzmavu var tikt 

norādīta arī darba punkta kodā, jo tad tā būs norādīta arī darbu 

apjomu tāmē;

- uz kabeļu sadalnes skapja un tā pamatnes atzīmē izgatavotāja 

marķējumu vai standarta konstrukcijas kodu;

- tekstā norāda ar darba punktu saistītu informāciju, piemēram, 

par atsevišķu skici vai konstruktīvā risinājuma instrukcijām;
- gruntī novietotie cauruļvadi tiek atzīmēti, piemēram, 2xMP110B.

2.4.5. Darba kartes sastādīšana no rokas

Augstākminētās instrukcijas paredzētas darba kartes 

sastādīšanai, izmantojot projektēšanas elektroniskās sistēmas. 

Sastādot projektus ar roku nav iespējams pilnā mērā izmantot līniju 

biezumu un simbolus izpildīto darbu attēlošanai.

Veidojot darba shēmas ar roku ir nepieciešams ievērot sekojošus 

principus:

- nosacītiem apzīmējumiem ir jābūt maksimāli līdzīgiem 

simboliem;

- nosacītiem apzīmējumiem ir jāizceļas uz izejas kartes 

fona;

- kā pamata karti parasti izmanto melnbaltu topogrāfisko 

karti, veidotu gaišajos toņos

- pieļauj arī izmantot tehniskā uzdevuma krāsas sekojošos 

gadījumos:

- jauns vads-sarkanā līnija,

- demontējamais vads -zilā līnija vai krusts uz 

esošā vada,
- demontējamais balsts vai cita konstrukcija -

krusts uz esošās konstrukcijas,

- esošais vads-melna šaura līnija,

- vada maiņa-zaļā līnija.

Ja darba kartes tiek veidotas vai kompilētas melnbaltā 

variantā, tad apzīmējumus var akcentēt ar krāsainu flomāsteri, ar 

mērķi izcelt tos celtniecības teritorijai paredzētās skicēs.

Darba kartes veido atsevišķi katram sprieguma līmenim. 

Nelielos objektos augstsprieguma un zemsprieguma līnijas 

ir iespējams iezīmēt vienā darba kartē.

Liela mēroga darbiem jāveido atsevišķas demontāžas 

kartes.

10. attēls. Darba kartes piemērs (RU 2B-1:05, attēls 2b).
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11. attēls. Ar roku veidotas darba shēmas piemērs. ( RU 2B-1:05, 

attēls 7).
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3. Tīkla konstrukciju aprēķins

3.1. Normatīvas prasības gaisvadu elektrolīnijām un 

gaisvadu elektrolīniju ekspluatācijas standarti
Normatīvās prasības gaisvadu elektrolīnijām

Līdz šīm brīdim gaisvadu elektrolīniju būvniecība tika realizēta, 

balstoties uz Elektrotehniskās inspekcijas izd otā dokumenta 

„Normatīvās prasības lielas strāvas gaisvadu elektropārvades līnijām” 

(«Vahvavirtailmajohtomääräykset», saīsināti «VIM») A4 1993, VIM 

A4-93 prasībām.

Minēta izdevuma darbības termiņš beidzās 31.12.2010., pēc šī 

datuma gaisvadu elektrolīniju būvniecībai jānotiek atbilstoši jaunajiem 

standartiem. 

Gaisvadu elektrolīniju standarti

Spēkā esošie 4 gaisvadu elektropārvades līniju standarti:

1.SFS-EN 50341 -1. „ Maiņstrāvas gaisvadu elektropārvades 

līnijas ar spriegumu >45kV. 1.daļa: Vispārējas prasī bas. Vispārējas 

definīcijas”. ≈400 lpp. Šajā grāmatā tās saucas „Augsta sprieguma 

standarts”.

2.SFS-EN 50423 -1. „Maiņstrāvas gaisvadu elektropārvades 

līnijas ar spriegumu no 1kV līdz 45kV. 1.daļa: Vispārējās prasības. 

Vispārējās definīcijas”. ≈55 lpp. Šaj ā grāmatā tās saucas „Vidēja 

sprieguma standarts”.

3. SFS-EN 50341 -3-7. „Maiņstrāvas gaisvadu 

elektropārvades līnijas ar spriegumu >45kV. 3. -7.daļa: Nacionālās 

prasības”. Šajā grāmatā tās saucas „Nacionālās prasības”.
4. SFS 6003. „Zemsprieguma gaisvadu el ektrolīnijas”. 5 

lapaspuses, tikai somu valodā. Atšķirībā no pārējiem standartiem, tas 

nav no «Cenelec» standartu grupas, bet somu papildinājums. Šajā 

grāmatā tas saucas „Zemsprieguma standarts” un saīsināti SFS 6003.

Gaisvadu elektrolīniju standarti ir a pvienoti kvalificētiem 

speciālistiem- elektriķiem paredzētajā rokasgrāmatā SFS 601. 

Grāmatas dažādās sadaļās ir apskatītas „normatīvās prasības 

lielas strāvas gaisvadu elektropārvades līnijām” (VIM A4 -93), kā arī 

gaisvadu elektrolīniju standarta noteikumuprasības.

3.2. Gaisvadu elektrolīniju konstrukciju aprēķins

Gaisvadu elektrolīniju konstrukciju aprēķins:

1.attālumu aprēķins:

a. attālumi starp vadiem, attālumi no vadiem līdz balsta 

konstrukcijām,

b. attālumi līdz zemei, ēkām, transporta maģistrālēm, citām 

elektrolīnijām, u.c.

2.Stiprības aprēķins:

a.balsta konstrukcijas: balsti, traversas, atsaites, u.c.,

b.armatūra: līnijas armatūra, izolatori, u.c.,

c. pamati.

3.3. Prasības stiprības aprēķinam

3.3.1. Stiprības aprēķini veicami saskaņā ar «VIM A4-93» 

prasībām

«VIM A4-93» reglamentē prasības vadiem un konstrukcijām, kam 

jāatbilst klimata un citiem apstākļiem. 

„VIM A4-93:

2.1.1. Temperatūras apstākļi.

Nulles temperatūra:

temperatūra 0 °C, bez vēja.

Montāžas temperatūra:

temperatūra -20 °C, bez vēja.
Augstā temperatūra:

atslēgtā vada un tā daļu temperatūra +40°C, spriegumaktīva vada 

temperatūra +70°C. Ja vadā neplūst slodzes strāva, pie kuras vada 

temperatūra var ilgstoši pārsniegt +50°C, tad aprēķinos var pieņemt 

temperatūru +50°C.

Atslēgtā vad a temperatūra (+40°C) atbilst vidējai gaisa 

temperatūrai +30°C un saules gaismas intensitātei 1 кW/m2 pie vēja 

ātruma 0,6 m/sek. (var pieņemt, ka tas ir minimālais vēja ātrums).

Sals: 

temperatūra -20 °C, bez vēja.”

„VIM A4-93:

2.1.2. Vada ārējās slodzes.

Vēja slodze:

vada temperatūra -20°C, uz līniju ar neizolētiem vai ar izolētiem 

vadiem vai uz līniju ar pašnesošiem izolētiem vadiem iedarbojas vada 

virzienam perpendikulārs vēja spiediens pt = 250 N/m2. (Atbilstošā 

spēka uz garuma vienību apzīmējums ir gt ( N/m)). 

Ja vads uzkārts augstāk par 30 m, jāievēro vēja slodzes 

koeficienti, kas parādīti punktā 2.3.4.

Apledojuma slodze:

Vada temperatūra ir 0°C. Uz vadiem iedarbojas apledojuma un 
slapja sniega radīta vertikāla slodze. Par vertikālās slodzes minimālo 

rādītāju pieņem slodzes, kas ir noteiktas uz garuma vienību (gt), tās ir 

atkarīgas arī no vada diametra (ieskaitot kūļvadus (šķeltā fāze)), un 

tās var būt sekojošās (2.1-1.att.): 

12.attēls. Standarta vada (T) un pastiprināta vada (V) («VIM», 2.1-

1.att.) apledojuma slodzes.

Vada ārējo slodžu iedarbības novērtēšanai, parasti nosaka 

apledojuma slodzi. Taisnā atklātā līnijas posmā balstu aprēķinos liela 

loma ir vēja slodzēm. 

3.3.2. Stiprības aprēķins atbilstoši gaisvadu elektrolīniju 

standartiem

„SFS-EN 50341-1:

3.2.1 Pamatprasības

Gaisvadu elektrolīnijas projektēšana, būvniecība un apkalpošana 
notiek, ievērojot cilvēku un apkārtējās vides drošību, līnijas darba 

drošību, remontējamību, ekoloģiskos faktorus un līnijas izskatu.
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Augstāk minēto prasību i evērošanu veicina atbilstošu materiālu 

izvēle, atbilstošs vides detaļplānojums ilgākam laika periodam, kā arī 

atbilstošu projektēšanas, ražošanas, būvēšanas un ekspluatācijas 

kontroles metožu noteikšana katram projektam. 

Gaisvadu elektrolīnijām, kā arī to komponentēm un detaļām 

piemērotās ekspluatācijas drošības prasības tiek nodrošinātas ar 

atbilstošo projektēšanas standartu un kvalitātes nodrošināšanas 

pasākumu izpildi.

Balstoties uz tipveida slodzēm izvēlētiem aprēķina standartiem, 

jābūt pietiekami stin griem un daudzpusīgiem, lai ievērotu visus 

iespējamos apstākļus, kuru parādīšanās atbilstoši saprātīguma 

principam sagaidāma elektrolīnijas būves un ekspluatācijas laikā.

3.2.2. Gaisvadu elektrolīniju ekspluatācijas drošums

„Gaisvadu elektrolīnijām, to e lementiem un detaļām piemērotās 

ekspluatācijas drošuma prasības tiek nodrošinātas, izpildot 

atbilstošos projektēšanas standartus un kvalitātes nodrošināšanas 

pasākumus.”

Sadales tīkla gaisvadu līnijas parasti atbilst 1.līmenim. 

Lai noteikt vēja slodzi, ka s raksturīga konkrētam apvidum, kur 

līnija ir uzbūvēta, apvidus tiek klasificēts vairākos tipos. Apvidus tipi 

nosaka vēja koeficientus, kurus izmanto maksimāli iespējamā vēja 

spiediena uz objektu noteikšanai.

Apvidus tipi tiek noteikti ar standartu SFS -EN 50341-1, un tie 

parādīti tabulā 4.2.1.(4.tabula).

Vēja pamatātrums Latvijā ir 21 m/sek., jūras piekrastē 

pamatātrums ir 25 m/sek.

Minēto vēja ātrumu izmanto teritorijā, ko raksturo ar apvidus tipu 

Nr.2. Aprēķinot vēja spiedienu atbilstoši standartam dažādi em 

apvidus tipiem, aprēķinos izmanto arī vēja brāzmu koeficientu un 

laiduma koeficientu”. 

2. tabula SFS-EN 50341-1. Tabula 3.1.- Ekspluatācijas drošuma 

līmeņi.

Ekspluatācijas drošuma 

līmenis
Ekspluatācijas drošuma 

līmenis

Klimatisko slodžu (V) atkārtotība

1 50

2 100

3 500

3.tabula SFS -EN 423 -3 FI. Ekspluatācijas drošuma līmeņu 

izvēle. Noteiktos trīs drošuma līmeņus izmanto sekojoši. 

1.līmenis

1.līmenis

≤ 45 kV standarta līnijas

>45 kV pagaidu vai mazāk svarīgas 

līnijas

2.līmenis

≤ 45kV speciālas līnijas

>45 kV speciālas līnijas

3.līmenis

3.līmenis

Visi sprieguma 

līmeņi

īpaši svarīgas līnijas

4.tabula. Vienkāršotie apvidus tipi, saskaņā ar tabulu 4.2.1.

Apvidus tips

Apvidus tips

Apvidus raksturojums

Apvidus raksturojumsI Atklāta jūras daļa

II Lauks (standarta pamata tips)

III Mežs (arī piepilsēta vai rūpniecības zona)

IV Apdzīvota vieta (lielās ēkas ar blīvumu ≥15%)

V Kalnu masīvs un cits šķēršļots apvidus

2.5. Teorētiskā kontrole

2.5.1. Dažādi mehānisko sprieguma veidi

Stiepes spriegums

Stiepes spriegums sastopams vados, atsaitēs un citās līdzīgi 

slogotās konstrukcijās.

13.attēls. Stiepes sprieguma principiāla shēma. 

Ja uz vilkmes stieni ar lineāru asi ass garenvirzienā darbojas 

spēks F, tad iedarbes rezultātā stieņa šķērsgriezumā parādās stieņa 

ass virzienā orientēts stiepes spriegums, (δv), kas ir nemainīgs 

jebkurā šķērsgriezuma punktā

Apzīmēsim šķērsgriezuma virsmas laukumu ar burtu A un iegūsim 

sekojošu stiepes sprieguma formulu:

δv = F/A

Stiepes sprieguma mērvienība – N/mm2. 

Piemērs Nr.1.

Kāds stiepes spriegums rodas 25mm2 troses atsaitē, ja uz trosi 

iedarbojas slodze ar nostiepuma spēku 17,5kN?

Stiepes spriegums = F/A = 17500 N/25 mm2 = 700 N/mm2.

Slodze, kas rada stiepes spriegumu, izsauc vada garuma 
izmaiņas, tas ir vadu izstiepj. 

Stiepe jāievēro, nosakot montāžas troses spriegojumu un vada 

montāžas nokares.

Spiedes spriegums

Spiedes spriegums ir sastopams balstu konstrukcijās, tādās kā 

izolējošie balsti un balstu pamati, kuru aprēķinos jāievēro arī grunts 

nesošā spēja.

Spiede pēc sava rakstura ir stiepei līdzīgs slodzes veids, tikai 

spiedes gadījumā iedarbes spēka virziens ir pretējs stiepes spēka 

virzienam.

14.attēs. Spiedes sprieguma principiālā shēma. 

Spiedes spriegumu var aprēķināt pēc formulas:

δp = F/A , kur 

F - spiedes spēks (N),
A - ķermeņa asij perpendikulārā šķērsgriezuma laukums (mm2).

Spiedes sprieguma mērvienība– N/mm2.

Piemērs Nr.2.

Kāds spiedes spriegums radīsies balstā zemes līmenī, ja balsta 

diametrs ir 200 mm (šķērsgriezuma laukums 31400 mm2). Balsta 

diametrs nemainīgs visā balsta garumā, uz balsta galu iedarbojas 

spēks 12kN. 

Spiedes spriegums =12000 N/31400 mm2 = 0,38N/mm2.

Lieces spriegums

Lieces spriegums ir sastopams balstu konstrukcijās, piemērām, 

izolējošos balstu un traversu stieņos, ka arī balstu statņos vēja 

spiediena iedarbībā. 

Lieces spriegums rodas, ja viens stieņa gals ir nostiprināts 

nekustīgi, bet uz tā pretējo galu iedarbojas perpendikulāri stieņa asij 

orientēts spēks F. Spēka iedarbes rezultātā stienī parādās lieces 
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moments M, kā rezultā tā stieņa ass izliecas. Izlieces rezultātā 

materiāla šķiedras ārējā slānī rodas spriegums, no vienas puses 

darbojas vilcējspēks (stiepe) un no otrās – saspiešanas spēks 

(spiede). 

15.attēls. Lieces sprieguma principiāla shēma.

Spēku F sauc par lieces sp ēku un stieņa garumu L – par 

sprieguma indikatoru (pieliktā spēka plecs). Reizinājumu F x L sauc 

par lieces momentu M.

Lai aprēķinātu lieces spriegumu kopā ar lieces momentu, jāzina 
dotā ķermeņa lieces pretestība, kas ir atkarīga no ķermeņa 

šķērsgriezuma formas un izmēriem.

Pārāk liels lieces spriegums noved pie konstrukcijas izlocīšanas, 

kā rezultātā mainās attālums starp dažādām daļām un var parādīties 

lauzums.

Vērpes spriegums

Vērpes spriegums var parādīties, piemērām, balstos ar traversām 

malējās fāzes vada (vadu) pārtrūkšanas gadījumā. 

16.attēls.Vērpes sprieguma principiāla shēma.

Aprēķinot vērpes spriegumu, līdz ar griezes momentu jāzina 

savērpjamā ķermeņa pretestība, kas ir atkarīga no ķermeņa formas 

un izmēriem.

Cirpes spriegums

Cirpes sprieg ums galvenokārt ir sastopams skrūvju 

savienojumos, piemēram, traversu sastiprināšanas skrūvēs. Pie 

cirpes sprieguma spēki nav orientēti uz stieņa veida savienotāja 
šķiedras izlieci un stiepi, bet uz savienotājas detaļas daļu savstarpēju 

nobīdīšanos pa šķērsgriezuma laukuma plaknes virsmu.

17.attēls. Cirpes spieguma principiāla shēma.

Cirpes spriegumu var aprēķināt pēc formulas:

δl = F/A , kur

δl - cirpes spriegums (N/mm2),

F- spēks, kas darbojas uz cirpi (N),

A - šķērsgriezuma laukums (mm2).

Gareniskā liece (ļodze)

Gareniskā liece –tādas deformācijas parādās statnī, ja tam ir tā 

noslogojumam neatbilstošs šķērsgriezuma laukums.

18.attēls. Gareniskās lieces principiālā shēma.

Ja stieņa diametrs salīdzinājumā ar garumu ir nenozīmīgs, tad, 

palielinoties saspiešanas spēkam, notiek stieņa deformācija. 

Novērots, ka pirms lūšanas stienis sākumā saliecas sāniski. Šāda 

deformācija notiek tāpēc, ka slodzes spēks nekad nav virzīts pa asi 

tieši uz smaguma centru, un stieņa materiāls nav pilnīgi viendabīgs. 

Noslogota ķermeņa nestabilitātes gadījumā augstāk minēto iemeslu 

dēļ pat nebūtisks ārējais faktors var izsaukt garenisko lieci (ļodzi).

Stieņa garenisko lieci izsaucošo spēku (kritiskais spēks) aprēķina 

pēc sekojošas formulas:

Fn = p 2 E I , kur:
n ln2

Fn - garenisko lieci izsaucošais spēks (kritiskais spēks), 

E- materiāla elastības modulis,

I- stieņa inerces moments, kas ir atkarīgs no stieņa 

šķērsgriezuma,

ln - stieņa gareniskās lieces reducētais garums, kas ir atkarīgs no 

stieņa balstiem,

n - drošības koeficients.
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19.attēls. Starpbalsta gareniskās lieces garums ln = 2l.

No balstu gareniskās lieces rašanās viedokļa būtisku lomu spēlē 

tā konstrukcija, tas ir kādu saspiešanas spēka lielumu var izturēt 

balsts nedeformējoties. Uzs katāmībai var salīdzināt dažādu 
konstrukciju gareniskās lieces garumus.

Parasta starpbalsta gareniskās lieces garums ir vienāds ar tā 

virszemes dubulta garumu. Balsta ar atsaitēm gareniskās lieces 

garums nav lielāks par tā virszemes garumu. 

20.attēls. Balsta ar atsaitēm gareniskās lieces garums ln = l.

Ja aprēķina formulā izmanto līdzīgu balstu rādītājus, tad var 

pamanīt, ka balsta ar atsaitēm gareniskās lieces noturība 

viennozīmīgi ir lielāka par brīvi stāvoša starpbalsta gareniskās lieces 

noturību. Šajā gadījumā stūra balstam jābūt stingrākam, jo kopā ar 

vada masu un deformāciju iedarbojas spēks, kas saspiež atsaišu 

balstu.

3.4.2. Spēku vektoru aprēķins

Spēku summas gadījumā var summēt tos raksturojošos vektorus. 

Vektors parāda spēka vērtību un virzi enu. Ar vektora aprēķinu var 

viegli noteikt, piemēram, divu spēku summāro iedarbību, tās vērtību 

un virzienu.

21.attēls.Vektoriālo spēku iedarbe uz ķermeni.

Divu uz ķermeni darbojošos spēku F1 un F2 summāro iedarbi var 

aprēķināt sekojoši: novelk taisnu līniju no spēka vektora F1 virsotnes 

paralēlu spēka vektoram F2, un no spēka vektora F2 virsotnes -

paralēlu spēka vektoram F1. No spēku vektoru sākumpunkta novelk 

taisni, kas šķērso iepriekš novilkto taišņu krustojuma punktu. Taisnes 

nogrieznis, kas novilkts starp spēku vektoru sākuma punktu un taišņu 

krustojuma punktu, ir spēku F1 un F2 summāra iedarbe, tas ir spēku 

F1 un F2 vektoriālā summa. 

Definīcija

Spēku, kas uzdod ķermenim vienvirziena virzību, līdzīgi kā abu 

spēku vienmērīgu iedarbi uz to pašu ķermeni, sauc par šo iedarbes 

spēku vektoriālo summu. Izejas spēkus sauc par vektoriālas summas 

sastāvdaļām.

Summējot spēkus, var lietot sekojošus rasējumu izveidošanas 

noteikumus.

Trīsstūra likums

22.attēls. Trīsstūra likums pie vektoru savienošanas.

Divu spēku vektoriāla summa tiek aprēķināta ar divu spēku secīgu 

attēlu un vektoru, kas savieno pirmā spēka vektora galu ar otrā spēka 

vektora sākumu. Attēlošanas secība neietekmē rezultātu.

Vispārējais likums

23.attēls.Vektoru savienojums.

Vairāku spēku vektoru summu aprēķina ar spēku secīgu attēlu 
palīdzību un vektora novilkšanu no pirmā spēka vektora sākuma 

punkta līdz otrā spēka vektora beigu punktam.

Uzmanība! Vektoru summai un spēku vektoriem zīmējumos 

vienmēr jāuzrāda ar dažādām līnijām un krāsām. 

Piemērs

Noteikt spēku F1 = 15 N un F2 = 23 N vektoriālo summu, ja leņķis 

starp spēku vektoriem ir vienāds ar 40°. 

Izvēlāmies mērogu, piemēram 1cm = 5 N. Uzzīmējam mērogā 

spēku vektorus no darbības punkta tādā veidā, lai leņķis starp spēku 

vektoriem būtu vienāds ar 40°. Novelkam taisni no spēka vektora F1 

gala paralēlu vektoram F2 un no spēka vektora F2 gala paralēlu 

vektoram l F1.

Starp spēku sākuma punktu un taišņu krustošanās punktu 

novelkam taisnes nogriezni R, kas arī ir spēku vektoru summa.

24.attēls. Vektoru saskaitīšanas piemērs.

Vektora sadalīšana sastāvdaļās

Spēku vektorus var summēt, spēka vektoru var arī sadalīt 

sastāvdaļās.

25.attēls.Vektora sadalīšana sastāvdaļās.

Parasti spēku sadala horizontālajā un vertikālajā sastāvdaļās 

(komponentēs). Komponenšu izmēru nosaka, izstrādājot zīmējumu, 

vai ar trigonometrijas palīdzību, pielietojot taisnstūra trīsstūri.
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3.4.3. Slodze no vada. 

3.4.3.1. Slodze no vada saskaņā ar «VIM A4-93». 

Pirms balstu konstrukciju projektēšanas jānosaka slodze no vada, 

jo balstu aprēķinus veic, ievērojot uz vadiem darbojošās slodzes -

nostiepumu un svaru. 

Par vadu nostiepumu sauc spēku, ar kuru vads novilkts, šis spēks 

iedarbojas uz balstu vada piestiprinājuma vietā. 

Vadu nostiepums un svars tiek aprēķināti atbilstoš iem 

klimatiskajiem apstākļiem un ārējām slodzēm, par robežvērtībām 

izmanto viskritiskākās slodzes. Par svarīgākajiem ārējo slodžu 

klimatiskajiem apstākļiem tiek uzskatīti: minimālās temperatūras, vēja 

spiediena un apledojuma slodzes, kuras izmanto vadu un trošu 
nostiepuma un svara slodžu aprēķinos. Vadu nokares noteikšanai 

izmanto vēja spiedienu, temperatūras izmaiņas un apledojuma 

slodzes, minētie lielumi ietekmē arī attālumus starp vadu stiprinājumu 

vietām («VIM» 3.1.1.1a.). Enerģētiķu asociācija „SENER” ir 

sastādījusi „Elektrotīklu rekomendācijas RJ8:94”, kur ir aprēķināti 

vadu un trošu nostiepumi, svara slodzes un vadu nokares 

izplatītākajiem gaisvadu elektrolīniju vadiem.

VIM A4-93: ”1.2. Definīcija. 

Vada nokare

Vertikālais attālums no iedomātās vadu p iekares punktus 

savienojošās līnijas centra līdz vadam vai (vēja spiediena gadījumā) 

vada izvietojuma plaknē nomērītais attālums no iedomātās vadu 

piekares punktus savienojošās līnijas centra līdz vadam. 

Jo lielāks līnijas laiduma garums, jo lielāks vada svars un 

nostiepums, kas noslogo vadus un elektrolīnijas konstrukcijas. 

Dažādām līnijām un vadiem ir aprēķināti maksimālie laidumi, kuru 

pārkāpšana no konstrukciju izturības viedokļa ir aizliegta.

26.attēls. Laidums un vada nokare.
Laidums – tas ir horiz ontālais attālums starp vada stiprinājuma 

punktiem, kas ir vienāds ar attālumu starp balstiem (balstu traversu 

asīm).

Maksimālais laidums

Ar vada maksimālo laidumu saprot maksimāli pieļaujamo 

laidumu, pie kura līnijas vadu apledojuma gadījumā (vada spriegums 

pie nulles temperatūras + papildus iedarbe ar apledojuma slodzi) vadā 

netiek pārsniegts pieļaujamais spriegums.

5.tab. Sprieguma vērtības sadales tīkla gaisvadu līniju vadiem pie 

nulles temperatūras (RJ 1:87).

Vads
Spriegums pie nulles temperatūras, 

N/mm2

Al/ Fe x)
45 (25)

AlMgSi/ Fe 45

Al 27 (22)x)

AMKA
(piekare AlMgSi)

45

SAXKA
(tērauda piekare)

180

PAS 30-35 xx)

Vara vadi 100

x) Alternatīva vērtība smagajiem vadiem.

xx) Spriegums 40 N/mm2 ir pārāk liels, un sānu vēja gadījumā 

vados parādās vibrācijas, kas var izsaukt vadu stiepļu vibrāciju 

lūzumus (Sk. punktu 23.11. Vibrāciju slāpēšana). Ja vada PAS 

šķērsgriezums ir lielāks par 150 mm2, nulles temperatūras apstākļos 

izmanto par 30 N/mm2 mazāku spriegumu (27…30). 

Maksimālo laidumu piemēri izplatītākajiem gaisvadu līniju vadiem. 

Praksē maksimālos laidumus limitē vada nokare, īpaši resnu un 

pašnesošu kabeļu pielietošanas gadījumos, kad ievērojami jāpalielina 

izmantojamo balstu augstumi. Laidumu garumu būtiski ierobe žo 

attālumi starp fāžu vadiem, ja izmanto parastā izmēra traversas. 

Parastais un pastiprinātais vads
Atkarībā no iespējamā bojājuma riska lieluma un rakstura izvēlas 

vai nu parasto vai pastiprināto vadu.

Pastiprināto vadu, kā vēlāk būs paradīts, izmanto p ārejās pār 

transporta maģistrālēm, kopējos balstos u.c. Pastiprinātais vads 

atšķiras no parastā vada ar sekojošām mehānisko stiprību 

noteicošiem nosacījumiem:

- aprēķinos var izmantot palielinātas apledojuma slodzes, 

- saīsināts laiduma garums (palielināto apledojuma un citu slodžu 

sekas),

- balstu aprēķinos ievēro arī vada pārrāvumu blakus laidumā,

- pastiprinātā vairāku laidumu līnijas posmā, laidumā, kurā 

tiek šķērsotas arī citas līnijas, aizliegts savienot vadus, arī citos šī 

posma laidumos jāizvairās no savienojumiem. 

3.4.3.2. Vada slodzes saskaņā ar gaisvadu elektrolīniju 

standartiem

Gaisvadu elektrolīniju standartos neizmanto definīcijas „parastā 

vai pastiprinātā līnija”, tās būvē pēc līdzīgām prasībām.

6. tabula. Maksimālo laidumu vērtības pie pi eļaujamiem 

spriegumiem un apledojuma slodzēm pie nulles temperatūras 

apstākļiem. (atbilst „VIM” (RJ 8:94. punktam 2.1.2.). 

Maksimālais pārlaidums, m

Dzīsla vai vads Parastais 

vads

Pastiprinātais vads

ACSR 21/4 

Swan

79,4 56,8

ACSR 34/6 

Sparrow

113,0 81,2

ACSR 54/9 

Raven

142,9 105,5

ACSR 84/14 

Pigeon

196,7 147,1

ACSR 152/25 

OSTRICH

1047,9 1047,9

AAC 132 Al 193,3 145,2

AAC 201 Al 275,5 244,7

PAS 70 E -

AlMgSi

165,7 165,7

PAS 120 E -

AlMgSi

376,5 376,5

PAS 150 E -
AlMgSi

751,7 751,7

SAXKA 3x120 461,4 461,4

AMKA 1x16+25 66,8 66,8

AMKA 3x16+25 57,4 57,6

AMKA 3x25+35 85,8 85,8

AMKA 3x35+50 147,2 147,2

AMKA 3x70+95 476,2 476,2

AMKA 

3x120+95

380,7 380,7

MU FeCu 2x1,0 

(telefons)

67,6 67,6

OPTISKAIS 

PIEKARKABELIS 

(8)

627,2 627,2

Saskaņā ar nacionālā standarta SFS -EN 50423 -3 prasībām 

apledojuma slodzes tiek noteiktas sekojoši: „Vada apledojuma slodze 

ir atkarīga no relatīvā augstuma, kuru nosaka kā starpību starp vadu 
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stiprinājuma vidējo augstumu un vidējo apvidus līniju (10 km rādiusā 

no kontrolpunkta)”.

Vadu apledojuma slodzes parādītas standarta 4.2.3/FI.1 tabulā, 

kas attēlo slodzes četrām apledojuma klasēm.

1. klasi parasti izmanto, ja apledojuma slodze nav lielāka par 10 

N/m. Augstos apvidus posmos izmanto 2. klasi, kur apledoj uma 

slodze ir līdz 25 N/m. Tabulas klašu starpvērtības var noteikt ar 

interpolēšanu. 

Dažādos posmos jāizmanto arī apvienotās vēja un apledojuma 

slodzes. Piemēram:

- vējš + ledus (TJ) - (45% no vēja spiediena + 25% no apledojuma 

slodzes),
- ledus + vējš (J T) - (100% apledojuma slodze + 25% no vēja 

spiediena).

Parasti noteicoša slodze ir „JT” - tas ir apledojuma slodze + vēja 

spiediens.

Atbilstoši standartam SFS-EN 50423-3:

FI.1 Normālais režīms (nulles temperatūra)

Ar normālo režīmu saprot mierīgus laika apstākļus pie 0 º C 

temperatūras. Dažādu slodžu temperatūras ir parādītas tabulā 

4.2.11/FI.1. 

FI.2 Minimālā temperatūra (sals)

Minimālā temperatūra Tmin (º C) ir noteikta atkarībā no konkrētā 

reģiona un konkrētā atkārtojuma cikliskuma ar atbilstošu precizitātes 

līmeni. Šīs vērtības ir parādītās tabulā 4.2.5/FI.1. Konkrētais reģions 

un iespējamās novirzes no tabulas vērtībām ir dotas projekta 

dokumentos.

Slodzes pie zemām temperatūrām var būt par noteicošo faktoru 

ziemeļu Somijas apstākļos, kur temperatūranoslīd līdz -50 º C.

3.4.4. Balstu materiāli

Sadales tīklos Latvijā ar nominālo spriegumu līdz 20 kV kā balstu 

materiāls tiek izmantota koksne. Tīklos ar lielāku spriegumu izmanto 

tērauda vai dzelzsbetona konstrukcijas. Jaunas 110 - 330 kV 
elektrolīnijas būvē uz metāla balstiem.

Koka balsti

Koksnes izmantošana balstu konstrukcijās garos laidumos ir 

ierobežota nepieciešamā diametra un garuma koku trūkuma dēļ. 

Tomēr, piemēram, transpozīcijas balstu augstās konstrukcijas tiek 

saliktas no vairākiem stabiem. 

Izvēloties koka balstus, jāievēro, ka, jo lēnāk koks auga, jo 

izturīgāka ir tās koksne. Jo balsta diametrā vairāk koka gadu 

gredzenu, jo balsts ir izturīgāks. 

Gaisvadu elektrolīnijās izmanto standartizētus balstus (SFS 

2662). Kā balstu koka materiālu izmant o priedi. Uz balsta tiek 

uzzīmēts kods, kas raksturo tā klasi un garumu. Piemēram, kods 411 

parāda to, ka šim balstam ir piešķirta 4. klase, un tā garums ir 11 metri, 

kods 108 nozīme, ka balstam ir piešķirta 1. klase un tā garums ir 8m. 

27.attēls. Balsta virsotnes diametra (d) un pamata diametra (D) 

mērīšana.

Kokus balstu konstrukcijām vēlams zāģēt ziemas vidū, kad to 

augšana notiek lēni salīdzinājumā ar citiem gada periodiem. 

Izvelētajam kokam jābūt taisnam un bez zariem. Speciālās ražotnēs 

notiek stabu mizošana un šķirošana saskaņā ar standartu vai klientu 

prasībām, kā arī stabu žāvēšana ar tradicionālo metodi kaudzēs 

svaigā gaisā 8 -10 mēnešu garumā vai alternatīvi – zemspiediena 

augsto temperatūru žāvētavās 5-12 diennaktīs. 

Pirms impregnēšanas sausus rupji nomizotus stabus tīri noslīpē 

ar mērķi likvidēt lūku slāni, kas apgrūtina antiseptiskā materiāla 

iesūkšanos koksnē. Noslīpēšana arī uzlabo balsta ārējo izskatu. 

Nākošajā (pēc noslīpēšanas) etapā vēlreiz pārbauda izmērus, 

mitrumu un staba kvalitāti, kā arī izdara marķēšanu, urbšanu un 

pārējas nepieciešamās operācijas saskaņā ar klienta prasībām. 

Apstrādes etapam vienmēr jābūt īsi pirms impregnēšanas, kas ļauj 

pasargāt apstrādātās vietas no sēnīšu un baktēriju iedarbes.
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7.tabula. Balstu diametrs un svars atbilstoši standartam SFS 2662 

(RJ 12:96 1.tabula).

Balst

a 

klase

Īpatnējas 

vienības

Balsta garums L/m

7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 1

8
1 d (cm) 13 13 13 13 13 13 13 13 -- -- -- -

-D(cm) 16 17 18 19 20 21 22 22,

5

-- -- -- -

-
m (kg) 76 94 114 135159 184 212 235-- -- -- -

-2 d (cm) 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 -- -

-D (cm) 17 18 19,5 20,

5

21,5 22,5 23,5 25 26 27 -- -

-m (kg) 91 111 138 164191 221 253 296334375 -- -

-3 d (cm) 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 1

7D (cm) 18,5 19,5 21 22 23 24 25,5 26,

5

28 29 30 3

1m 

(kg)

1

10

1

34

1

66

1

95

2

26

2

60

3

05

3

45

3

98

4

45

4

95

5

4

8
4 d 

(cm)

-- -- 1

9

1

9

1

9

1

9

1

9

1

9

1

9

1

9

1

9

1

9D(cm
)

-- -- 2
2,5

2
4

2
5

2
6

2
7

2
8

2
9

3
0

3
1,5

3
2

,

5

m 

(kg)

-- -- 1

96

2

36

2

72

3

12

3

54

3

99

4

47

4

98

5

65

6

2

4
5 d 

(cm)

-- -- 2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1D 

(cm)

-- -- 2

4

2

5,5

2

7

2

8

2

9

3

0

3

1

3

2

3

3

3

4

,

5

m 

(kg)

-- -- 2

28

2

73

3

22

3

68

4

16

4

67

5

21

5

79

6

40

7

1

9
Somijā pielieto divas metodes balstu impregnēšanai zem 

spiediena: 

- impregnēšana ar sāli (zaļie balsti), Betella metode 

- impregnēšana ar kreozotu (tumšie balsti), Rjupinga metode. 
Aptuveni 90% no Somijā izmantotajiem balstiem ir impregnēti ar 

sāli. Vairākos gadījumos impregnēšana notika ar antiseptiķiem CCA, 

kuru pielietošana pēc 31.08.2006. ir aizliegta. Sāls antiseptiķos, kurus 

izmanto mūsdienās, kā pamata aktīvo viela izmanto varu. Kopā ar 

varu antiseptiķiem tiek pievienotas organiskās piedevas, kas palielina 

antiseptiķa iedarbības uz puvi efektivitāti. Ar kvalitatīvu varu saturošu 

antiseptiķi apstrādātiem koka balstiem ekspluatācijas ilgums ir 30-50 

gadi. 

Ar jauno antiseptiķi apstrādāto balstu ārējais izskats būtiski 

neatšķiras no ar CCA antiseptiķi apstrādāto balstu izskata - to var 

noteikt no balstam piestiprinātas plāksnītes. 

Ar CCA antiseptiķiem apstrādātos balstus mūs dienās var 

izmantot elektriskajos un telekomunikāciju tīklos kā otrreizējo izejvielu 

materiālus. Lietošanai nederīgie balsti un koksnes apstrādes rezultātā 

radušies atkritumi skaitās bīstamie atkritumi, kas jānodod licenzētām 

speciālizētajām bīstamo atkritumu pārstrādes kompānijām.

Stabu drīkst pielietot tikai ražošanas un profesionālajā sfērā. Šis 

jautājums ir noregulēts atbilstoši Latvijas likumdošanas aktiem. 

Ar antiseptiķi CCA apstrādātu balstu pirkšanas, pārdošanas un 

nodošanas gadījumā pie pirkšanas-pārdošanas un nodošanas jābūt 

norādītām instrukcijām par šādu tipa balstu apstrādes un utilizācijas 

noteikumiem. Šis jautājums ir detalizēti apskatīts „Tīkla 

rekomendācijās TJ7:08”.
Apmērām 10% no visiem balstiem Somijā ir apstrādāti ar 

kreozotu. Kreozota eļļa ir akmeņogles darvas destilāts, kuras 

efektivitāte balstās uz RAN (policikliskie aromatizētie ogļūdeņraži), 

kura tiek pielietota puves sēnīšu un baktēriju likvidēšanai. Eļļas 

antiseptiķis ar kreozotu samazina ūdens iekļūšanas iespēju balstā, 

tādā veidā samazinot sēnīšu augšanai labvēlīgas vides veidošanos, 

kā arī samazinot koksnes briešanu no temperatūras un ūdens 

iedarbes. Ar antiseptiķi un kreozotu apstrādātiem koka balstiem 

ekspluatācijas ilgums ir 40-60 gadi. 

Kreozots ir veselībai bīstama viela. L ai novērstu veselībai 

bīstamas iedarbes iespējas, strādājot ar kreozotu, jāievēro ražotāja 

instrukcijas un jāizmanto individuālās aizsardzības līdzekļi.

Droša darba un higiēnas noteikumu nepieciešamo prasību 

ievērošana garantē efektīvu veselības aizsardzību no kreozota. Šis 

jautājums ir detalizēti apskatīts „Elektrotīkla rekomendācijās TJ6:07”. 

Balstu samešanās novēršanas nolūkos sakraušanas procesā 

balstus novieto uz riteņiem. 

Elektrisko un telekomunikācijas tīklu apstrādātie koka balsti nav 

bīstami apkārtējai videi, cilvēkiem vai dzīvniekiem, ja balstu montāžas 

un uzstādīšanas laikā tiek ievērotas ražotāja instrukcijas. 

Ar kreozotu impregnēt atļauts tikai profesionālajā būvniecībā 

izmantojamos koka izstrādājumus. Pie profesionālās būvniecības 

pieskaitāma arī gaisvadu elektrolīniju būve. Jāizvairās no 

nevajadzīgas ādas saskares ar impregnētu balstu, tāpēc ka 

kreozotam saules ultravioletā starojumā ir sensibilizējoša iedarbe. 

Neimpregnētie koka balsti ātri sāk trupēt. Balstu rūpnieciska 

impregnēšana nodrošina balstu ekspluatācijas ilgumu lielāku par 40 

gadiem. 

No ekspluatācijas izņemtos impregnētos balstus, kurus vairs 
nevar izmantot tiem paredzētos nolūkos, jānogādā speciālā apstrādes 

punktā. Šos koksnes atkritumus nogādā speciāli paredzētās koksnes 

dedzināšanas ražotnēs, kur tos izmantos siltuma ražošanai. 

Impregnētās koksnes dedzināšana mājsaimniecībās ir aizliegta.

Tērauda balsti

Sadales tīklā tērauda konstrukcijas izmanto galvenokārt velmētu 

profilu un tērauda trošu veidā. Tērauda konstrukcijas projekt ē, 

izgatavo un montē saskaņā ar pieņemtajām normām un noteikumiem. 

Tērauda balstus montē, tos sametinot vai saskrūvējot ar 

bultskrūvēm. Saskaņā ar normatīviem, tērauda elementiem jābūt 

aizsargātiem pret koroziju. Parasti pretkorozijas aizsardzība ir izpildīta 

ar karstās cinkošanas metodi. Pie atļautajām pretkorozijas 

aizsardzības metodēm pieskaita arī balstu konstrukciju lakošanu un 

krāsošanu. 

Tēraudu konstrukcijas izmanto arī koka balstu konstrukciju 

izgatavošanai: traversas, vadu stiprināšanas mezgli, a rmatūra un 

citas palīgierīces. 

Dažāda materiāla balstu konstrukcijās izmanto tērauda trošu 

atsaites. Atsaites trosei ar šķērsgriezuma laukumu 25 mm2 

pieļaujamā slodze ar 17,5 kN. Atsaitēs izmantotie tērauda elementi ir 

aizsargāti no korozijas un atbilst standartu prasībām, tas ir aprēķinu 

normām.

Alumīnija balsti

No alumīnija tiek ražoti apgaismošanas laternu balsti. Alumīnija 

pielietošanu citās balstu konstrukcijās ierobežo traversu ražošana. 

Pateicoties vieglajam svaram, alumīnija traversas uzstādīja 20 kV 

sprieguma neizolētu vadu gaisvadu līniju balstos. Tīklu uzņēmumu 

krājumos esošās alumīnija traversas joprojām izmanto defektu 

likvidēšanas darbos. Mūsdienās ekonomisku apsvērumu dēļ alumīnija 

traversas vairs neražo. 

3.4.5. Balstu aprēķins

3.4.5.1. Balstu aprēķins saskaņā ar «VIM A4-93»

Balstu aprēķina tādā veidā, lai nodrošinātu balstu noturību pret 

noteiktām slodzēm, pareizinātu ar katra konkrētā gadījuma drošības 

koeficientu (n), kas nepieļauj balstu krišanu, sabrukšanu, sabojāšanu 

un bīstamas deformācijas. 

Uz balstu darbojošās slodzes. (VIM 2.4).

«2.4.1. Montāžas slodzes:

a. pašsvars,

b. vadu nostiepums, ievērojot klimata apstākļus,

c. montāžas darbiem un montāžas darbu veicējiem noteiktās 

slodzes.

2.4.2. Slodzes pie zemām temperatūrām:

a. pašsvars,

b. ar vadu pieļaujamajiem spriegumiem ierobežotās slodzes no 
vadiem. 

2.4.3. Vēja slodze:

a. pašsvars,

b. slodzes no vēja spiediena,

c. ar vadu pieļaujamajiem spriegumiem ierobežotās slodzes no 

vadiem.

2.4.4. Apledojuma slodze:

a. apledojuma pašsvars,

b. pašsvars kopā ar apledojumu,
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c. ar vadu pieļaujamajiem spriegumiem ierobežotās slodzes no 

apledojušiem vadiem. 

2.4.5. Ar vada pārrāvumu noteiktā slodze: 

a. pašsvars,

b. slodzes, kas parādās elektrolīnijas balstā aizsargtroses, fāzes 

vada vai kūļvada atsevišķa vada (vadu) trūkšanas gadījumā,

c. slodzes no pārējiem vadiem pie nulles temperatūras.

Pieļaujamas slodzes balstu konstrukcijās tiek aprēķinātas, 

dalot konstrukciju uzrādītās maksimālas slodzes ar drošības 

koeficientu

Drošības koeficientu vērtības (VIM 3.3.2.1):

- montāžas slodzēm, temperatūras, vēja un apledojuma slodzēm, 

izņemot balsta pašsvaru- n ³1,4, 

- balsta pašsvaram un vada pārrāvuma slodzēm n ³1,05. 

Konstrukcijas izturības pietiekamību pierāda ar pieļaujamo slodžu 
metodi, vai ar maksimāloslodžu metodi. 

Balsts

Balstu konstrukcijās izmantojamajiem koka stabiem jāatbilst 

standarta SFS 2662 kvalitātes prasībām un izmēriem un sekojošiem 

nosacījumiem:

- līniju koka balsta virsotnes diametram (d) jābūt ne mazākam par 

150 mm,

- diametrs (D) 1,5m attālumā no pamatiem var būt mazāks par 

vērtību, kas ir norādīta standartu tabulā, ja mehāniskās izturības 

aprēķinos izmanto reālo koka balsta aprēķinos iegūto vērtību.

Kritiskie un pieļaujamie koka spriegumi (VIM 3.3-1).

Stiepe, spiede, liece

Citas slodzes, kas neizsauc vada pārrāvumu:

dmaksimālās = 25,2 N/mm2

dpieļaujamās = 18,0 N/mm2

Slodze, kas izsauc vada pārrāvumu:

dmaksimālā =31,5 N/mm2

dpieļaujamā = 30,0 N/mm2

Praksē koka balstu aprēķinus parasti veic, izmantojot gaisvadu 

elektrolīniju projektēšana i paredzētās programmas. Aprēķinu 

programmas ievēro nepieciešamās standarta „VIM A4-93” prasības. 

3.4.5.2. Balsta aprēķins saskaņā ar gaisvadu elektrolīniju 

standartiem

„Standarts SFS-NE 50423-3 koka balstam:

7.5.3. Materiāli.

Izmēri.

Koka balsta virsotnes diametram jābūt ne mazākam par 150 mm. 

Koka balsta lokanība nav ierobežota, bet citu saspiesto elementu 
lokanība nedrīkst būt lielāka par 200. Koksnes apaļo elementu 

lokanību aprēķina pēc vidējā diametra. 

Koka balsta šķērsgriezumu var kontrolēt, nomēro t ražotāju 

sarakstā vai standartā SFS 2662 norādītā balsta tipa staba diametru 

zemes līmenī. Ja nav precīzu datu par staba diametra izmaiņām, var 

pieņemt sekojošus balsta slaidumus (diametra izmaiņa uz balsta 

garuma vienību): 7 mm/m, ja virsotnes diametrs ir lielāks par 180 mm, 

un 7,5 mm/m, ja tas ir mazāks par 180 mm.

7.5.4. ekspluatācijas režīmi.

Izlieces.

Brīvi stāvošo koka balstu aprēķins tiek veikts tādā veidā, lai 

virsotnes izliece ekspluatācijas režīmā nebūtu lielāka par 10% no 

virszemes daļas augstuma (vēja novērojumu dati 3 gadu garumā).

7.5.5.2. Iekšējo spēku un momentu aprēķins.

FI.1. Brīvi stāvošu koka balstu izlieces ietekme.

Koka balstu iekšējo spēku un momentu aprēķinos izmanto 

konstrukciju mehānikas un materiālu pretestības vispārējas metodes, 

ar ko var iepazīties atbilstošos mācību materiālos. Sakarā ar koka 

materiāla lielo lokanību parasti gareniskās lieces teorija jāizmanto 

alternatīvā veidā: saīsināti: 

1. kritiskā sprieguma metode gareniskās lieces gadījumā,

2. precīzā metode, kur gare nisko lieci un ģeometrisko 

nelineāritāti izmanto aprēķinos.

FI.2 Koksnes elastības modulis.

Koksnes elastības moduli uzrāda koksnes materiāla piegādātājs.

7.5.5.3 Elementu ilgmūžība.

FI.1. Materiāla stiprība un aprēķins.

Koka balstiem pieļaujamais spriegum s ir atkarīgs no uzrādītās 

koka stiprības, kas vienāda ar 41,8 МPa (MN/m2).

Koka materiāliem uzdotais drošības koeficients parastajos 

īslaicīgos slodzes režīmos vienāds ar 1,4.

Šajā gadījumā pieļaujamais spriegums parastam starpbalstam ir 

41,8/1,4 = 29,9 МPа.
Papildus koeficients stūra balstiem, enkurbalstiem un gala 

balstiem ir vienāds ar 1,1 (SFS-EN 50423-3, punkts 3.2.5 FI.1).

Šajā gadījumā pieļaujamais spriegums ir 29,9/1,1 = 27,1 МPa.

FI. Koka balstu puves pakāpes kontrole. 

Ar laiku puves iedarbes rezultātā notiek koka balsta mehāniskās 

stiprības samazināšana. Intensīvākai pūšanai pakļautas brīvi stāvoša 

balsta daļas pārejā gruntī: tieši virs zemes un augsnes kārtā. 

Sakarā ar to, ka intensīva pūšana notiek balsta kalpošanas laika 

beigās, darbojošās s lodzes uz to varētu samazināt, izmantojot 

samazinājuma koeficientu. Somijā vēja un apledojuma slodzēm ir 

pieļaujama koeficienta samazināšana līdz 0,92, kas atbilst 30 gadu 

pūšanas periodam.

Realitātē koka balstu aprēķins parasti notiek, izmantojot aprēķinu

programmas, kas paredzētas gaisvadu elektrolīnijām. Aprēķina 

programma ievēro ar elektrotehnisko standartu „Cenelec” gaisvadu 

elektrolīnijām noteiktās prasības.

3.5. Konstruktīvie risinājumi.

3.5.1. Vispārēja informācija.

Balstu aprēķinos ievēro ekspluatā cijas pamata režīmam 

atbilstošo balsta klasi un garumu. Aprēķina rezultātus ietekmē balstu 

konstrukcijas, vadu izvietojuma kombinācijas, laiduma solis, līnijas 

pagrieziena leņķi un apvidus reljefa augstumu starpības. 
3.5.2. Starpbalsts.

Starpbalsts ir:

- trases taisna posma balsts,

- balsts bez atsaites vai A-veida stutes,

- zemē, klinšainā pamatnē vai purvā uzstādīts balsts. 

Aprēķinot ekspluatācijas robežas, ir jāzina sekojoša informācija: 

- nepieciešamais balsta garums, 

- vadu izvietojuma kombinācijas,

- vada tips (parastais vai pastiprinātais),

- laiduma solis,

- apvidus reljefa augstumu starpības.

28.attēls. Starpbalsts.

Starpbalsta ar parastajiem vadiem aprēķinus veic, ievērojot 

slodzes pie zemas temperatūras, kā arī ievērojot vēja un apledojuma 

slodzes. Pastiprinātā vada aprēķinos ievēro arī ar vada pārrāvumu 

saistītās slodzes. 
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3.5.3 Enkurbalsts.

Enkurbalsts – tas ir divu blakus stāvošu enkura posmu gala 

balsts. Enkurbalsta aprēķinus veic, ievērojot montāžas slodzes, 

slodzes pie zemām temperatūrām, ka arī vēja un apledojuma slodzes.

29.attēls. Enkurbalsts.

3.5.4. Stūra starpbalsts ar atsaitēm.

Stūra starpbalsta standarta varianta gadījumā ar atsaitēm no 

viena punkta, pieņem, ka atsaites un vadi piestiprināti pie balsta 

virsotnes, lai gan īstenībā tie nekad neatrodas balsta virsotnē.

Ekspluatācijas robežu noteikšanai nepieciešama informācija 

par tiem pašiem lielumiem, kā starpbalsta gadījumā, plus atsaites 

slīpuma lielums (kas nosaka attālumu no atsaites enkurojuma vietas 

līdz balstam).

Stūra starpbalsta ekspluatācijas robežlielumu noteikšanas 
gadījumā noteicošais faktors ir apledojuma slodze. 

30.attēls.Stūra starpbalsts ar vienu atsaiti. 

3.5.5. Gala balsts ar atsaitēm.

Gala balstu uzstāda līnijas galā, gala balsta atsaites līdzs varo 

balsta sagāšanos no vadu vienpusējās slodzes līnijas virzienā. No 

aprēķina viedokļa stūra balsts ir līdzīgs 60° stūra balstam. Tas saistīts 

ar to, ka pie 60° balstā paradās vadu slodzes (FH) noteiktais 

horizontālais spēks (F), kas noliec balstu, un kura lielums ir vienāds 

ar atsaites trošu nostiepuma spēku. 

Ekspluatācijas robežu noteikšanas gadījumā noteicošais faktors 

ir apledojuma slodze. Gala balstam ar vienu atsaiti jāprecizē arī vēja 

slodze. 

31.attēls. Gala balsts ar atsaitēm.
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Vads (A)

īsslēguma ilgums 1sek

(кA)

AMKA 3x120+95 250 7,8/5,9

AMKA 3x70+95 180 4,5/5,9

AMKA 3x50+70 140 3,2/4,3

AMKA 3x35+70 3) (50) 115 2,3/4,3(3,0)

AMKA 3x25+35 90 1,6/2,1

AMKA 3x16+25 70 1,0/1,5

AMKA 1x16+25 75 1,0/1,5

Al/Fe 54/9 (Raven) 280 5,8

Al/Fe 34/6 (Sparrow) 210 3,7

Al/Fe 21/4 (Swan) 155

Montāžas metode 2)

A B C

AXMK 25 73 87 94

AXMK 16 57 66 79

MCMK,  MMJ 16 55 66 80

MCMK, MMJ 10 41 49 60

MCMK, MMJ 6 31 36 43

4. Tīkla elektrotehniskais aprēķins

4.1. Elektropārvades gaisvadu līnija ar spriegumu 0,4kV.
4.1.1. Vispārēja informācija

Saskaņā ar standartu SFS6003 „Zemsprieguma gaisvadu 
elektropārvades līnijas” elektrotehniskos aprēķinos, slodzes 
noteikšanas gadījumā, aizsardzības no īsslēguma un aizsardzības no 
elektrotraumām gadījumos, jāievēro standarta SFS 6000 prasības, kā 
arī nepieciešamības gadījumā standarta SFS 6000 un atbilstošo 
standartu un norāžu (iekārtas) prasības.

Saskaņā ar standartu SFS 6000/2007 „Zemsprieguma ie kārtas 
montāža” līnija vienmēr tiek aprīkota ar aizsardzību pret pārslodzēm, un 
vismaz ar aizsardzību no īsslēgumiem, izņemot gadījumus ar 
ģeneratora, transformatora, taisngrieža vai akumulatoru sadalnēm.

Saskaņā ar šo pašu standartu zemes kabeļiem un elektropārvades 
gaisvadu līnijām ar neizolētiem vadiem aizsardzība no pārspriegumiem 
nav obligāta gadījumā, ja tās neesamība nav saistīta ar kaut -kādu 
bīstamību. Piekarkabelim AMKA jābūt aprīkotam ar aizsardzību no 
pārslodzes.

Visās zemsprieguma elektropārvades līnijās jāierīko aizsardzība no 
bojājumiem un no pieskares spriegumiem, atbilstoši aizsardzības 
prasībām.

Lai nodrošināt maksimālo tīkla aizsardzību sadales tīklos ar 0,4kV 
spriegumu tradicionāli pielieto drošinātājus ar kūstošiem elementiem; 
šajā gadījumā drošinātāji vienlaicīgi pilda vairākus uzdevumus:

- maksimālā strāvas aizsardzība,
- aizsardzība no īsslēgumiem.

- aizsardzība no bojājuma strāvas, aizsardzība no pieskares 
sprieguma (bojājuma automātiskā atslēgšana),

- iespējama arī bojātā posma selektīvaatdalīšana (atvienošana).

0,4kV elektropārvades gaisvadu līnijas elektrotehniskā aprēķina 
gadījumā  noteicošais faktors ir slodze un tās attālums no transformatoru 
apakšstacijas. Ilgstoši pieļaujamā strāva zemsprieguma gaisvadu līnijai 
ir mazāka nekā attiecīgai kabeļu līnijai.

Praksē visi nepieciešamie aprēķini tiek veikti ar informācijas 
tehnoloģiju pielietošanu, kā arī izmantojot elektrisko tīklu aprēķina 
programmu. 

Definīcija SFS 6000, 826-14-1.

Maksimālā strāvas aizsardzība.
Ierīce, kas pārtrauc e lektrisko ķēdi strāvas stipruma palielināšanās 
gadījumā līdz vērtībām, kas pārsniedz iepriekš uzdotās vērtības noteiktā 
laika periodā.

4.1.2. Zemsprieguma elektropārvades gaisvadu līniju ilgstoši 
pieļaujama strāva.

8.tabulā ir dotas elektropārvades gaisvadu līnijas ilgstoši pieļaujamo 
strāvu vērtības. 

8.tabula. Elektropārvades gaisvadu līniju SA 2:08 ilgstoši pieļaujamā strāva.

Ilgstoši pieļaujamā 
strāva 1)
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1) Apkārtējās vides temperatūra AMKA vadiem ir +25 °C un citiem 
elektropārvades gaisvadu līnijas vadiem +20 °C. Gadījumos bez vēja un 
saules starojuma AMKA vada ilgstoši pieļaujamā strāva atbilst tabulas 
A.52-9 standarta SFS 6000 vērtībām, un elektropārvades līnijas citu 
vadu ilgstoši pieļaujamā strāva atbilst 2006.gada ražotāja produkcijas 
katalogam.

2) Kabeļu montāžas veids un ilgstoši pieļaujamās strāvas vērtības 
atbilst tabulas A.52-1, -2 un -3 standarta SFS 6000 vērtībām. A – dziļa 
montāža, B – virszemes montāža caurulē, C – virszemes montāža.

3) Vadītājs (vads) PEN atbilst jaunajam standart am AMKA. Vecais 
vada izmērs paradīts iekavās.

Elektropārvades gaisvadu līnijas ilgstoši pieļaujamas strāvas 
kontrole atšķiras no kabeļu līniju ilgstoši pieļaujamās strāvas kontroles, 
tāpēc ka sakarā ar elektropārvades gaisvadu līnijas nelielu siltuma laika 
konstanti, slodzes laika svārstības ievērot nav iespējams.

Papildus tam ilgstoši pieļaujamās strāvas vērtības maģistrālām un 
barojošām gaisvadu līnijām ir vienādas. Atšķirībā no kabeļu līnijām 
elektropārvades gaisvadu līnijās ārkārtējas slodzes nav pieļaujamas.

4.1.3 Zemsprieguma elektropārvades gaisvadu līniju maksimālā 
strāvas aizsardzība.

Ātrdarbīgo kūstošo drošinātāju uzdevums ir  aizsargāt AMKA vadu 
un citus vadus, kas ir savienoti ar AMKA vadiem pret pārslodzi, 
pārkarsēšanu un bojājumiem. Aizsardzībai vienmēr jānostrādā.  

Gaisvadu līnijas neizolēto vadu aizsardzība pret pārslodzi nav 
obligāta, bet saskaņā ar standartu SFS6000, tie jāaizsargā pret 
īsslēgumiem, kā arī tām jābūt aprīkotām ar aizsardzību pret bojājumiem 
un pieskares spriegumu.

Saskaņā ar standarta SFS 6000/2007 prasībām piekarkabeļu 
AMKA gala uzmavu sienas montāža ir atļauta tikai transformatoru 
apakšstacijās vai vietās, kur kabeļu pielietošana nav iespējama.

Barojošo līniju aizsardzība pret pārslodzi parasti ir nodrošināta ar 
patērētāja galveno drošinātāju. Šajā gadījumā aizsardzība pret 
īsslēgumu būs izpildīta ar sadales maģistrālā tīkla kūstošo drošinātāju, 
kas aizsargās barojošo līniju. 

1) Kūstošais drošinātājs gG atbilstoši standartam SFS-EN 60269.
2) Montāžas veids, saskaņā ar standarta SFS 6000 tabulu A.52 -1 
un kūstošā drošinātāja vērtības saskaņā ar tabulu A.52-2 un B.52-
1.
3) Vecos sadales tīklos (līdz stāšanos spēkā standartam SFS 
6000/2007) šī daļa satur arī kūstošā drošinātāja gG maksimāli 
pieļaujamo aprēķināto vērtību, pie maksimālās nostrādes strāvas 
16 sek. (AR vismazāko iespējamo īsslēguma strāvu saskaņā ar 
tabulu 801A, kas apraksta atslēgšanas nosacījumus)
4) PEN vads, atbilstoši jaunam AMKA standartam. Vecais vads ir 
parādīts iekavās.

9.tabula. Maksimāli pieļaujamā aprēķina strāva kūstošiem drošinātājiem, kas aizsarga AMKA kabeli un kabeli ar plastmasas izolāciju MMJ no 
pārslodzēm un īsslēgumiem, kā arī rekomendējamā maksimālā aprēķina strāva kūstošiem drošinātājiem pret īsslēgumu elektropārvades līnijas 
neizolētos vados. SA2:08 tabula 10.

Aprēķina lielums drošinātājam gG, ko 
izmanto ka aizsardzību no pārslodzes 
1)

Maksimāli pieļaujamais aprēķina lielums drošinātājam gG, ko 
izmanto kā aizsardzību no barojošas līnijas īsslēgumiem 1)

VADS 
Viens

IN

Divi paralēli

IN
Ja atslēgums 5 sek. nerealizējas 
IN

Ja atslēgums 5 sek. realizējas IN3)

AMKA3x120+95 200 400 400 500

AMKA3x70+95 160 315 250 315

AMKA3x50+70 125 250 200 250

4)
AMKA3x35+70  (50) 100 200 160 200

AMKA3x25+35 80 160 125 160

AMKA3x16+25 63 100 125

AMKA1x16+25 63 100 125

Al/Fe 54/9 Raven 200

Al/Fe 34/6 Sparrow 160

Al/Fe 21/4 Swan 125

2)
Montāžas metode

A-B C

MCMK, MMJ 16 50 63 125 160

MCMK, MMJ 10 35 50 100 125

MCMK, MMJ 6 25 35
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4.1.4. Elektropārvades gaisvadu līniju aizsardzība ar kustošiem 

drošinātājiem.

4.1.4.1. Vispārēja informācija

8-801. Atbilstoši standartam SFS6000 sadales tīkla barošanas 
automātiskai atslēgšanai parasti jānotiek ne ilgāk par 5 sekundēs. Bet 
pēc sadales tīkla operatora not eikumiem var atļaut arī ilgāku tīkla 
atslēgšanas laiku, ja būs ievērotas visas pieslēgumu prasības. Šajā 
gadījumā maksimālās strāvas aizsardzības, ko izmanto automātiskai 
tīkla atslēgšanai, aprēķinu var veikt, pamatojoties uz standarta SFS 
6000-8-801 tabulu 801A. Šī informācija ir pieejama grāmatas 8.tabulā.

Līdz standarta SFS 6000/2008 jaunas versijas izdošanai 
elektropārvades gaisvadu līniju ar AMKA vadiem un kabeļu līniju 
aizsardzība pret bojājumiem tīkla gaisvadu līnijās bija veidota pēc 
ātrdarbīga kustošā drošinātāja gG darbības principa, kas nostrādāja pie 
tīkla 1 fāzes īsslēguma 15 sekunžu laikā. Šī aizsardzība ir un paliek 
elektriskā tīkla veco nozarojumu vietās, kas ir izbūvēti līdz 01.04.2008. 
kā arī jaunajos nozarojumos, kas ir pievienoti vecā tīkla posmiem.

Aizsardzība no bojājumiem modernizētājos jaunajos tīkla posmos un 
pilnīgi rekonstruējamos vecos tīkla posmos ir veidota, izmantojot 
standarta kūstošā drošinātāja gG (standarts SFS -NE 60269) darbības 
principu. Šādu kūstošo drošinātāju nostrā des strāva 5 sek. ir parādīta 
9.tabulā. Šajā tabulā uzrādītas īsslēguma strāvas, kas ir aprēķinātas, 
balstoties uz 8.tabulā uzrādītiem koeficientiem (kā arī uzrādītas 
patērētāja galvenā kūstošā drošinātāja īsslēguma strāvas vērtības, kas 
atbilst 1. nullēšanas nosacījumam STM 1993).

Parasto kūstošo drošinātāju, kas aizsargā barojošās līnijas, 
maksimālas vērtības atbilstoši standartam SFS-NE 60269, ir parādītas 
tabulās 8 un 9 pēc vadu slodzes klasēm.

Elektriskā tīkla, kas atrodas aiz patērētāja un ir pieslē gts caur 
galvenajiem kūstošajiem drošinātājiem, maksimālās strāvas aizsardzības 
nostrādes laiks nedrīkst pārsniegt 5 sekundes, bet sadales tīklā 
atslēgšanas laiks atbilstoši mūsdienu prasībām parasti ir 0,4 sekundes. 
Tāpēc minimālā rekomendējamā īsslēguma strāva sadales tīklam blakus 
ar pieslēguma galvenajiem kūstošiem drošinātājiem šodien sastāda 
250A. (Sk. SFS 6000-801-4)

4.1.4.2. Aizsardzības izpildījums ar kūstošiem 
drošinātājiem.

10.tabula. Minimālā īsslēguma strāva, uz kā pamata var izmērīt maksimā lo strāvas aizsardzību, ko izmanto kā aizsardzību pret sadales tīkla 
bojājumiem, kā arī izmērīt pieslēguma maksimālās strāvas aizsardzības maksimālo pieļaujamo strāvu. (Tabula balstīta uz standa rta SFS 6000 
punktu 801.411.3.2. un tabulu 801A). SA2:08 11.tabula.

Maksimālā strāvas aizsardzība
Minimālā īsslēguma strāva sadales 

tīklā
Galvenā pieslēguma 
drošinātāja nostrādes laiks  

Elektriskā tīkla pieslēguma 
nostrādes laiks 

gG tipa kūstošais drošinātājs ar IN ≤ 63 A 2,5 x IN
5 
sek.

0,4 un 5 sek.

gG tipa kūstošais drošinātājs ar IN > 63 A 3 x IN

11.tabula. kūstošo drošinātāju minimālas īsslēguma strāvas vērtības dažādiem aizsardzības režīmiem.
1) Avots SFS-NE 60269-1 „Zemsprieguma drošinātāji. 1.daļa: vispārējas prasības”
2) Avots SFS 6000-8-801 „Sadales tīkli”, tabula 801A.
3) Avots A1 1993 „elektrisko darbu drošības tehnikas prasības” 1.Nullējuma nosacījumi, 9.5-1. Tabula.

Kūstoša drošinātāja nominālā 
strāva

A

īsslēguma strāva pie 
nostrādes laika 5 sek. 1)

Īsslēguma strāva

2,5 vai 3 x tīkla kūstošais drošinātājs
2)

Īsslēguma strāva 
klienta 3,5 vai 4,5 x 
kūstošais drošinātais

25 110 62,5 87,5

35 165 87,5 122,5

50 250 125 175

63 320 157,5 220,5

80 425 240 360

100 580 300 450

125 715 375 720

160 950 480 900

200 1250 600 900

250 1650 750 1125

315 2200 945 1417,5

400 2840 1200 1800

500 3800 1500 2250

630 5100 1890 2835
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Kā augstāk bija teikts, AMKA vadam jābūt aizsargātam no pārslodzes 
ar piemēroto kūstošo drošinātāju. Sadales tīklā aizsardzība ar kūstošiem 
drošinātājiem nav obligāta. Nav prasīts, lai pie vada uzstādīšanas ar 
mazāko šķērsgriezumu, savienojuma vietā vienmēr būtu izmantots 
kūstošais drošinātājs. Šajā gadījumā atsevišķi nepieciešams izskatīt 
variantu, ka nozarojumu no elektriskā tīkla vai kāda veida barojošo līniju 
ar nel ielu šķērsgriezumu var pieslēgt pie lielās maģistrālās līnijas. 
Aizsardzības princips balstīts uz tā, ka maģistrālās līnijas kūstošie 
drošinātāji aizsargā barojošu līniju no īsslēguma un galvenie kustošie 
drošinātāji, kas atrodas pievienojuma līnijas galā, aizsargā līniju no 
pārslodzēm.

4.1.4.3 . Elektriskā tīkla ar AMKA vadiem aizsardzības ar 

kūstošiem drošinātājiem piemēri. 

32.attēlā vecās ēkas MMJ vads ar šķērsgriezumu 10mm2 ierobežo 
kūstošā drošinātāja lielumu līdz 125 A. Ja šī vada šķērsgriezums būtu
16mm2, tad uz šī vecā tīkla izejas varētu uzstādīt kūstošo drošinātāju 
160 A ar nostrādes laiku 15 sek.

Barojošo līniju nozarojumu pietiekami šķērsgriezumi, kas parādīti 
33.attēlā, ļauj izmantot kūstošos drošinātājus ar maksimāliem 
parametriem aizsardzībai pret īsslēgumiem.

34.attēlā ar kūstošiem drošinātājiem, kas ir izvietoti starp 
pievienojumiem, izdevās nodrošināt garākās elektropārvades gaisvadu 
līnijas izejas. 

32..attēls. Nozarojums no veca sadales tīkla. 
Barojošās līnijas AMKA, MMJ un AXMX 
(SA2:08, attēls 22.lapaspusē)

33.attēls. Jauns masta transformators un 
jaunās elektropārvades gaisvadu līnijas 
pievienojumi. Barojošās līnijas vai nu AXMK 
4x25 mm2, vai nu 4x16 mm 2 (SA2:08, attēli 
23.lapaspusē)

34.atēls. Jauns masta transformators un 
elektropārvades gaisvadu līnijas jaunie 
pievienojumi (ar kūstošo drošinātāju pa 
starpu). Barojošās līnijas vai nu AXMK 4x25 
mm2, vai nu 4x16 mm 2 (SA2:08, attēli 
23.lapaspusē).  
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4.1.4.4. Vienfāzes īsslēguma strāvas noteikšana un kū stošā 

drošinātāja izmēra un parametru noteikšana.

Prasības, ko izvirza aizsardzība no bojājumiem un aizsardzība no 
pieskares sprieguma kūstošo drošinātāju izmēriem un parametriem, 
tradicionāli nosaka pamatojoties uz pārveidošanas grafikiem un tabulām. 
Šādas tabulas un grafiki parādīti 3. un 5.pielikumos „Rekomendācijās 
elektriskajām tīklam SA2:08” 

Šodien kūstošo drošinātāju, ko pielieto aizsardzībās no bojājumiem, 
izmērus un parametrus parasti nosaka ar elektrotīkla informācijas 
sistēmu aprēķina programmām.

Ir arī speciālas aprēķinu programmas kūstošo drošinātāju izmēru 
noteikšanai.

Nosakot īsslēguma strāvas ar tabulu un grafiku palīdzību, par 
sadales tīkla pamatvadu pieņem vispopulārāko šajā tīklā vada tipu. 
„Elektrotīkla rekomendāciju rokasgrāmatā SA 2:08” vērtības ir 
aprēķinātas trim alternatīviem pamatvadiem: AMKA 3x35+50, AMKA 
3x70+95 un AXMK 4x 185S. 

12.tabula. Pārveidošanas tabula: vada garums / uz pamatvada garumu. SA2:08 daļa, 3.pielikums.Pamatvada ga
GARUMA KOEFICIENTS

VADS
Pamatvads AMKA

3x35+50
Pamatvads AMKA

3x70+95

Pamatvads AXMK
4x185

AMKA1x16+25 2,101 4,025 8,898

AMKA1x25+35 1,399 2,677 5,946

AMKA3x16+25 2,101 4,027 8,902

AMKA3x25+35 1,404 2,679 5,950

AMKA3x35+50 1,000 1,913 4,214

AMKA3x35+70 0,875 1,914 3,706

AMKA3x50+70 0,730 1,397 3,095

AMKA3x70+95 0,523 1,000 2,214

AMKA3x120+95 0,404 0,772 1,707

AXMK 4 x 150 0,278 0,533 1,181

MCMK 4 x10 2,307 4,415 9,774

35. attēls. Vienfāzes īsslēguma strāva, kā vada 
garuma funkcija un sadales tīkla kūstošais drošinātājs 
ar maksimāliem parametriem, kas ir pieļaujams no 
bojājuma aizsardzības viedokļa (SFS 6000-8-801, 
tabula 801A). Kā parametrs – transformatora jauda 
kVA. Vads AMKA 3x35+50 (SA 2:08, 5. pielikums, 
1.lpp.(3)). 
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36.attēls.Vienfāzes īsslēguma strāva, kā vada garuma funkcija un sadales 
tīkla kūstošais drošinātais ar maksimāliem parametriem, kas ir pieļaujams no 
bojājuma aizsardzības viedokļa (SFS 6000-8-801, tabula 801A). Ka 
parametrs – transformatora jauda kVA. Vads AMKA 3x70+95 (SA 2:08, 5. 
pielikums, 1.lpp.(3)). 

37.attēls. Vienfāzes īsslēguma strāva, kā vada garuma funkcija un sadales 
tīkla kūstošais drošinātais ar maksimāliemparametriem, kas ir pieļaujams no 
bojājuma aizsardzības viedokļa (SFS 6000-8-801, tabula 801A). Ka 
parametrs – transformatora jauda kVA. Vads AMKA 4x185S (SA 2:08, 5. 
pielikums, 1.lpp.(3)).
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Vienfāzes īsslēguma strāvu var noteikt ar pārveides tabulu un 
grafiku palīdzību.

Aprēķinos par pamatvadu parasti pieņem visizplatītāko vada tipu 
ražošanā (šajā gadījumā tas ir AMKA 3x70+95)

Aprēķinu veic sekojoši:

- aprēķināmā elektriskā tīkla nozarojuma vadus ar dažādiem 
šķērsgriezumiem ar pārveides tabulas garuma k oeficientu 
pielietošanu pārveido pamatvada garuma ekvivalentā, 

- ar pamatvada garuma ekvivalenta palīdzību un transformatora 
jaudu un, pamatojoties uz pamatvada grafikiem, nosaka vienfāzes 
īsslēguma strāvu.

Piemērs 1.
Kāds ir vienfāzes īsslēguma strāvas s tiprums līnijas galā AMKA 

3x120+95 (0,4 кm) + AMKA 3x70+95 (0,2 кm) + AMKA 3x25+35 (0,05 
кm), ja transformatora jauda ir vienāda ar 200kVA?

Ievērojot garuma koeficientu, iegūstam (pamatvads ir AMKA 3x70+95):

0,772 x 0,4 + 1 x 0,2 + 2,679 x 0,05  = 0,64 кm

No līnijas grafika AMKA 3x70+95 (SA 2:08, pielikums 5, lapaspuse 
2) iegūstam īsslēguma strāvas vērtību 360A, kas nozīmē, ka kūstošā 
drošinātāja maksimāla strāva – 100A.

Piemērs 2.
Kāds ir vienfāzes īsslēguma strāvas stiprums līnijas galā AMKA 4x150 
(0,3 кm) + AMKA 3x70+95 (0,4 кm) + AMKA 3x25+50 (0,2 кm) + MCMK 
4 x 10 (0,01 кm), ja transformatora jauda ir vienāda ar 200kVA?

Ievērojot garuma koeficientu, iegūstam (pamatvads ir AMKA 3x70+95): 

0,533 x 0,3 + 1 x 0,4 + 1,914x 0,2 + 4,415 x 0,01 = 0,99 кm

No līnijas grafika AMKA 3x70+95 (SA 2:08, pielikums 5, lapaspuse 
2) iegūstam īsslēguma strāvas vērtību 245A, kas nozīmē, ka kūstošā 
drošinātāja maksimālā strāva – 80A.

4.1.5. Elektropārvades gaisvadu līnijas zemējums.

4.1.5.1. Zemējuma pamati.
Aizsardzībai no pieskaries sprieguma sastāvdaļām sistēmā „TN”, ko 

izmanto 0,4kV sadales tīklā, saskaņā ar standartu SFS 6000-801-411.4 
jāzemē sekojošais:

- tīkla barošanas punktā, transformatora pols „n”. Parasti izmanto 
kopējo zemējumu, kad apakšstacijas masta tr ansformatora 
augstāko un zemāko spriegumu pieslēdz pie viena un tā paša 
zemēšanas elektroda un PEN vada zemējums ir izpildīts attālumā 
ne lielākā par 200m no tīkla barošanas punkta (vēlams līdz 
tuvākajam pieslēgumam);

- PEN vads katras līnijas galā vai nozarojumā attālumu ne lielākā par 
200m vai attālumā ne lielākā par 200m no līnijas gala vai 
nozarojuma;

- ārējā apgaismojuma tīkls, ko varētu uzskatīt par līdzīgu sadales 
tīklam, PEN vadam jābūt sazemētam arī līnijas galā;

- AMKA kabeļa aizsardzība no pārspriegumi em tiek izpildīta tādā 
veidā, ka attālums starp zemsprieguma tīkla zemējumiem nedrīkst 
būt lielāks par 500m. Rajonos kur bieži ir sastopami pērkona negaisi, 
attālumam starp zemējumiem jābūt mazākam. PEN vada zemējums 
efektīvi noņem no visa AMKA kabeļa pārs priegumu, pateicoties 
elektriskajām kapacitātēm, kas eksistē starp vadiem;

- PEN vada zemējumu vēlams izpildīt arī citos punktos, kur ir iespēja 
izmantot līnijai pieslēgto iekārtu zemējuma elektrodu;

- vēlams papildus zemējumu vienmēr ierīkot sadalnēs.

38.attēls. Zemējumi pārveidotājā tīklā, nepieciešamais līmenis (RJ 19:06, 5.att.) 
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39.attēls. Zemējumi pārveidotajā tīklā, zemējuma nelabvēlīgie apstākļi (RJ 19:06, 6.att.) 

Papildus prasības zemējumam.

- Ievērojot zemējuma atbilstošos nosacījumus, zemēšanas elektrodu 
pilnai zemēšanas pretestībai (impedancei) jābūt mazākai par 100 W.

- Zemēšanas elektrodu zemējuma pretestības atsevišķās vērtības 
mērīt nav nepieciešams.

- Standarts SFS 6000 paredz zemējuma uzstādīšanu, pieslēdzot pie 
tīkla  jaunus patērētājus. Zemēšanas elektroda uzstādīšana 
nozarojuma galā nav nepieciešama, ja vadu PE un PEN zemējums 
pieslēguma punktā atbilst zemējuma prasībām elektriskā tīkla 
nozarojuma galā vai, ja visos zemsprieguma pieslēgumu 
nozarojumos ir zemēšanas elektrods, kas atbilst izvirzītām prasībām.

Ja sadales tīkla operatoram nav iespējas veikt pieslēguma 
zemējumu uzraudzību, tad katra nozarojuma beigās labāk uzstādīt 
atsevišķo zemēšanas elektrodu.

Informācija par netradicionālo zemēša nas sistēmu, ko pielieto 
sadales tīkla atsevišķās daļās, jābūt uzrādītai pieslēguma punktā un 
nepieciešamības gadījumā tīkla struktūrās.

SFS 6000-8-801:

«801.411.b IT sistēmas.
Ja sadales tīklā, piemēram ar nominālo spriegumu 1000V, vai tā daļā tiek 
izmantota IT sistēma, tad pirmais IT-sistēmas defekts jāatslēdz pēc TN 
sistēmas principa saskaņā ar 801.411.3.2.
IT-sistēmas elementiem jābūt pieslēgtiem pie tādas pašas zemēšanas 
sistēmas, kur ir pieslēgta TN sistēma. Pieskares spriegumi, ko izsauc IT 
sistēmas zemesslēgums kopējā TN sistēmā, nedrīkst pārsniegt prasības, 
uzrādītas punktā 442.2.1 un kas ir paradītas attēlā 44.A2.

Viss, kas pateikts augstāk, atteicas uz sadales tīklu ar spiegumu 
1000 V, kur, piemēram, līnijas AMKA 1000 V PEN vads, kas iet no 
sadales transformatora, nav pieslēgts pie sadales transformatora 
zvaigznes mezgla punkta. Zemesslēguma aizsardzība 1000 V tīklā tiek 
veikta ar slodzes slēdža palīdzību.

Ja 1000 V sistēmas elementi un 1000 V AMKA vadu nesošās troses ir 
pakļauti spriegumam , tad to zemēšanai izmanto 0,4 kV zemēšanas 
sistēmu.

4.1.5.2. Zemējumelektroda montāža.

4.1.5.2.1. Zemējumelektrods.

Kā zemējuma elektrodu parasti izmanto metāla ķermeni, kas ir 
ielikts gruntī vai ūdenī, piemēram, vads, trose, sliede, caurule, stienis 
vai cita veida detaļa vai no tām izveidots komplekss. Zemējuma 
elektroda gruntī ievietotā neizolētā pievienošanas vieta ir zemēšanas 
elektroda daļa.

Izturība pret koroziju.

Lai nodrošinātu zemēšanas elektroda un tā elementu izturību pret 
koroziju un izturī bu pret nodilumu, tiem jābūt izpildītiem no vara, 
nerūsējoša tērauda vai no karsti cinkota tērauda ar cinka slāņa biezumu 
ne mazāk par 60 µm. Nepieciešams atcerēties par koroziju, kas paradās 
dažādu metālu savstarpējas iedarbes rezultātā, ko izmanto vienā un tā 
pašā elektrodā vai blakus elektrodos. Piemēram, vara un tērauda 
elektrodus nav atļauts uzstādīt vienu blakus otram, tādēļ ka šajā 
gadījumā tērauds būs pakļauts korozijai (kā līdzīgu piemēru var minēt 
atsaišu stieņu rūsēšanu). Šī prasība jāizmanto arītransformatoru masta 
apakšstaciju atsaišu montāžai.

No karsti cinkota tērauda pielietošanas zemējuma elektroda 
izbūves procesā nācās atteikties tā augstās korozijas bīstamības dēļ. 

Savienojumiem un nozarojumiem jābūt izpildītiem drošā veidā. 
Zemēšanas elektroda savienojumi un nozarojumi jāizpilda ar drošām 
metodēm, t.i. ar presēšanu, metināšanu, lodēšana ar augstā 
temperatūrā vai ar citu analoģisku metodi.

Nominālajam šķērsgriezumam jābūt pietiekamam.

Vada, caurules vai cita ķermeņa, kas tiek izmantots kā zemēšanas 
elektrodam jābūt no vara ar nominālo šķērsgriezumu ne mazāku par 16 
mm2. Pie augsta sprieguma šīs rādītājs parasti ir 25 mm2 vara izpildījumā. 
Sk. SFS 6001.
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13.tabula. Nominālās aktīvās pretestības dažādiem grunta veidiem.

Materiāls
Vidējais Wm Normālās svārstību robežas Wm

Māls 40 25...70

Smiltis ar mālu piejaukumu 100 40...300

Dūņas, kūdra, zeme 150 50...250

Rupjgraudaina vai smalkgraudaina smilts 2000 1000...3000

Morēnu grants 3000 1000...10000

Ozonu grants 15000 3000...30000

Granīta klints 25000 10000...50000

Svaigs betons vai betons uz zemes 100 50...500

Sacietējis betons 10000 2000...100000

Ezera un upes ūdens 250 100...400

Grunts, akas vai avota ūdens 50 10...150

Jūras ūdens (Somu jūras līcis, Rīgas jūras līcis) 2,5 1...5

4.1.5.2.2. Zemējuma vietas izvēle.

Grunts raksturs un mitrums kardināli ietekmē pilno (aktīvo) 
zemējuma pretestību. No zemēšanas viedokļa vislabākie grunts veidi ir 
māls, zeme un kūdra. Smiltij un grantij ir sliktākas īpašības no 
zemēšanas viedokļa. 

Mitrums būtiski uzlabo jebkura grunts veida zemējuma radītājus.

Jau izvelējoties transformatoru apakšstacijas izvietojumu sistēmā 
vai atdalītāju izvietojumu apakšstacijā, nepieciešams ievērot zemējuma 
nosacījumus. Aizsargzemējumam jāatrodas tiešā transfo rmatoru 
apakšstacijas tuvumā, tāpēc ka zemējuma attālums no aizsargājamā 
objekta ietekmē zemējuma efektivitāti aizsargājot no atmosfēras 
pārspriegumiem. Zemējuma vadu un elektrodu nepieciešams izvietot 
tādā veidā, lai tā bojājumu varbūtība būtu minimāla.

4.1.5.2.3. Zemējumelektroda likšana zemē.

Horizontāla elektroda likšana zemē parasti notiek tranšejā, kas ir 
izveidota ar mehānisko ierīču palīdzību vai ar iearšanas metodi.

Ārkārtējos gadījumos, parasti īso elektrodu uzstādīšanas gadījumā, 
ir pieļaujama tranšejas rakšana ar lāpstu. Bet arī tad elektrods jācenšas 
izvietot bedrē, piemēram, balsta pamata bedrē. Zemējuma pretestības 
samazināšanai dažādos darba veidos, ir pieļauts horizontāliem 
elektrodiem pievienot vertikālos elektrodus.

Zemēšanas elektroda tranšejas rakšana. 

Tranšeju horizontālam elektrodam var izrakt līdzīgi kā kabelim- ar 
rokām, izmantojot lāpstu, vai ar speciālas iekārtas palīdzību. Tranšejas 
rakšanas gadījumā ar rokām, nepieciešams izmantot šauru drenāžas 
lāpstu, lai tranšeja nebūtu ļoti plata. Mehānisko grunta izņemšanu 
izdara ar ekskavatoru, kas ir aprīkots ar šauru kausu.

Tranšejai nav jābūt taisnai, to var rakt pa visvieglāko maršrutu no 
grunts izņemšanas viedokļa un rakšanas procesā apiet sarežģītus 
šķēršļus.

Izņemot grunti, jāatceras, ka zemējuma elektrods jāiegremdē zemē 
pietiekamā dziļumā, parasti 70cm. Tas ļauj saglabāt elektrodus, 
piemēram kad tie ir ielikti laukā un notiek zemes apstrādes darbi. Liekot 
elektrodus zem grāvjiem, jāievēro, ka grāvju tīrīšana var novest pie 
būtiskas grāvja padziļināšanas un būt par  elektroda pārrāvuma vai 
bojājuma iemeslu, ja elektrods ir ievietots pārāk tuvu grāvja dibeniem.

Pēc tranšejas izrakšanas, tajā tiek ievietots elektrods. Vertikālos 
elektrodus ievieto tranšejas dibenā, pēc tam izdar a savienojumus un 
aizber tranšeju. Kad elektrodus liek zem ceļiem vai analoģiskās vietās, 
grunti nepieciešams noblietēt, kas turpmāk novērš bedru veidošanos 
tranšejas posmos grunts nosēšanās gadījumā. 

Kad grunti no tranšejas izņem mehāniski, kopā ar operatoru var būt 
vēl viens darbinieks, kas kontrolē zemes darbus un vienlaicīgi ievieto 
elektrodu tranšejā un izdara savienojumus. Bet parasti operators pats 
ievieto elektrodu tranšejā. Par cik ekskavatora mobilitāte apvidū nav īpaši 
liela, rekomendēts tranšeju aizbērt uzreiz pēc grunts izņemšanas. Darbs 
tiek izpildīts sekojoši: ekskavators izrok tranšejas daļu, kuras garums 
noteikts ar ekskavatora izlices garumu, pēc tam tranšejā ievieto elektrodu 
un tranšeju aizber.

Vada elektroda iearšana.

Zemēšanas elekt roda likšanas arkls (sk.135.att.) ļauj ievietot 
elektrodus pat relatīvi stingrā gruntī bez tranšejas izņemšanas. Likšanas 
arklam ir sekojoša konstrukcija: arkla karkass izveido vertikālo nazi, kura 
apakšējā daļā slīpi izvietoti asmens un vērstuves. Tie iev irza asmeni 
iekšā gruntī un aiztur to pie arkla vilkšanas. Asmeņa aizmugurējā daļā 
atrodas apvalks, gar kuru elektrods tiek ievirzīts noteiktajā dziļumā. 
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Likšanas arklu pārvieto ar ekskavatora, pilnpiedziņas traktora vai 
apvidus mašīnas palīdzību. Izmantojot ekskavatoru, likšanas arkls tiek 
nostiprināts pie traktora kausa.

Pirms iearšanas sākuma vada elektrodu ievieto virzošajā augšas 
apvalkā.

40.attēls. Zemēšanas elektroda likšanas arkls, kas ir piestiprināts pie 
ekskavatora. 

Augstākpiedāvātā metode ļauj diezgan ātri ievietot elektrodu gruntī. 
Pēdas aizbēršana parasti nav nepieciešama, jo sliede, kas izveidojas 
gruntī, ir tik šaura, ka aizbēršana notiek spontāni. Pietiek tikai nobraukt 
ar traktoru pa uzaršanas līnij u tādā veidā, lai ritenis izietu pa sliedi, 
aizberot un noblīvējot to. 

Savienojumu izveidošanai atstāj elektroda troses brīvo galu, kura 
garums ir pietiekams, lai taisni pievienotu zemsprieguma tīkla AMKA 
vada nesošo trosi un vidējā sprieguma tīkla ar ze mējumu aizsargātos 
balstā izvietotos elementus. Iearšanu nepieciešams sākt tādā attālumā 
no balsta, lai, sasniedzot balstu, elektrods paspētu iegrimt pietiekošā 
dziļumā.

Kad uzaršana ir pabeigta, arklu nevajag pārāk agri celt augšā, tāpēc 
ka nepieciešams, lai arī elektroda gals atrastos nepieciešamajā 
dziļumā. Ja darbi tiek veikti posmā, kur varētu būt pazemes 
konstrukcijas, piemēram, kabeļi, drenāžas vai kanalizācijas un 
ūdensvada caurules, nepieciešams iepriekš noskaidrot to atrašanās 
vietas, lai novērstu iespējamos bojājumus zemējuma likšanas procesā.

Zemējuma vertikālā elektroda padziļināta ievietošana.

Vertikālos zemējuma elektrodus parasti ieliek tādos gadījumos, kad 
horizontālo elektrodu likšana ir saistīta ar lielām izmaksām, 
salīdzinājumā ar plānoto peļņu, un grunts raksturs ļauj viegli iegremdēt 
stieņus gruntī. 

Vēlams zināt grunts horizontus. Vertikālā zemējuma mērķis- nokļūt 
grunts vadāmajos slāņos. Informāciju par grunts horizontiem parasti 
ņem no grunts kartes.

Vada galu izvelk ārā un pie stiprina, piemēram, pie pirmā balsta 
pamata. Vilcējam pārvietojoties, asmens un vērstuves velk arklu iekšā 
gruntī. Nepieciešams izsekot, lai arkls neietu gruntī pārāk dziļi, pretējā 
gadījumā apvalka virzošā slīpripa var sagriezt vadu, neskatoties uz tās 
noapaļotajām malām. Aizliegts spiest uz arklu ar traktora hidrauliku. 
Hidrauliku pielieto tikai arkla pacelšanai. Iearšanas dziļums mazliet 
svārstās atkarībā no grunts rakstura. 

Iearšanas procesā arklam priekšā uzkrājas dažādi grunts augšēja slāņa 
atkritumi. Tie regulāri jānoņem, lai tie netraucētu kustībai. Arkls parasti ir spējīgs 
pārgriezt koku saknes. 

Dažreiz lietderīgi iepriekš iztīrīt trasi ar arklu bez zemēšanas 
elektroda, lai likvidētu celmus, saknes, akmeņus un citus šķēršļus. 

Ja priekšā ir sarežģīts šķērslis, piemēram liels akmens, darbi jāaptur, 
arkls jāizņem no grunts un vads jāizvelk ārā tik daudz, lai šķērsli varētu 
apbraukt un uzaršanu turpināt no citas šķēršļa puses. Arkls neļauj veidot 
straujus pagriezienus, tā pagrieziena rādiuss ir ~10…20 m, atkarībā no 
grunts rakstura.

41.attēls. Apvienotie horizontālie un vertikālie zemējuma elektrodi. 

Lai nodrošinātu maksimālo labumu no zemējuma elektroda un 
horizontālā un vertikālā elektrodu efektivitātes, attālumam starp blakus 
ievietotiem vertikāliem elektrodiem jābūt lielākam vai vienādam ar šo 
vertikālo elektrodu summāro garumu (sk. 38.att.).
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L > A + B

Ja šādu attālumu starp vertikālajiem elektrodiem nodrošināt grūti, 
tad nepieciešams izsekot, lai attālums būtu, vismaz vienāds ar paša 
garāka elektroda garumu vai lielāks par to. Formula būs sekojoša:

L > A.

Vertikālā elektroda zemējumam varētu izmantot:

- metāla stieņus,
- kombinācijas no tērauda caurules un vara vada,
- vara vadus, kas ir iegremdēti ar tērauda cauruli vai stieni.

Metāla stienis elektroda vietā.

Metāla elektrodus parasti izmanto, lai papildinātu vada elektrodu, 
bet labvēlīgos apstākļos par zemējumu var kalpot galvenais elektrods.

Par elektrodu izmanto tērauda stieni ar vara slāni. 

42.attēls. Met āla stieņa sistēmas elementi, kas tiek izmantoti kā 
elektrodi.

1. Urbšanas mašīnas matrica.
2. Triecienskrūve, kas uzņem triecienus un aizsargā savienojuma 
uzmavas skrūves vītni. 
3. Savienojošā uzmava.
4. Zemējuma stienis, kura abos galos ir skrūves vītne uzliktnim.

Atsevišķos zemējuma stieņus ir pieļauts iesist gruntī ar 
uzsitējveseri, bet, ja nepieciešams uzaudzēt stieņus, stieņu 
iegremdēšana  gruntī jāveic ar urbšanas mašīnu. 

Zemējuma elektroda stiepli zemējuma stienim pievieno ar drošu 
savienojumu

K

43.attēls. Vada savienojums ar zemējuma stieni, izmantojot presētos 
savienojumus.

Elektrods, kas sastāv no metāliskās caurules un vada.

Vertikālais zemējuma elektrods var būt izgatavots arī no vada un 
relatīvi vieglas tērauda caurules, šajā gadījumāvadu ievieto gruntī un tas 
paliek gruntī kā elektroda sastāvdaļa. Darbu izpildei izmanto sekojošus 
līdzekļus (sk.att.44):

44.attēls. Metāla caurule, kas kalpo kā elektrods kopā ar vadu sistēmas 
elementiem:

1. Matrica, ko ievieto triecienmašīnas patronā.
2. Trieciengalviņa, ko ievieto caurules augšējā galā, kas uzņem 

triecienus.
3. Savienojošā caurule, kur cauruļu skaitu nosaka atbilstoši elektroda 

garumam un ievietošanas dziļumam.   
4. Gala caurule, kuras apakšējā galā atrodas nostiprināšanas elements 

vadam.

Vadu piestiprina pie pavadcaurules gala, un caurule tiek iegremdēta 
gruntī ar urbšanas mašīnas palīdzību. Nepieciešamības gadījumā var 
uzstādīt papildus pavadcaurules. 
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Aizsardzībai parasti izmanto 3 m garu melno plastmasas cauruli. 
Šādu cauruli var lietot arī tajos gadījumos, kad aizsargierīcei ir izvirzītas 
elektriskās aizsardzības prasības.

Augšējā daļā zemējuma elektrodu savieno ar zemējuma vadu, kas 
nāk no PEN vada. Kā zemējuma vadu izmanto vara vadu ar 
šķērsgriezumu ne m azāku par 16mm 2 vai alumīnija vadu ar 
šķērsgriezumu ne mazāku par 25 mm 2 (AMKA fāzes vads). 
Savienošanai parasti izmanto speciālo zemējuma spaili, kas pieceļ 
savienojumu virs balsta virsmas un ļauj to atvērt mēraparātu 
pieslēgšanai.

45.attēls. Pavadstieņa uzstādīšana ar urbšanas mašīnu.

Pēc nepieciešama dziļuma sasniegšanas iesišanu turpina kamēr 
caurulīte nesasniegs tranšejas dibeni. Pēdējo pagarināto caurulīti var 
izņemt no grunts, kas ļauj izvairīties no caurulītes apgriešanas un 
ieliekšanas līdz tranšejas dibenam.

Vada pievienošana zemējuma objektam

47.attēls. Zemējuma augšējas daļas savienošana ar AMKA vadu.

Zemējumvada savienošanai ar PEN vadu nepieciešams izmantot 
drošus presētus savienojumus vai bultskrūvju savienojumus.
Savienojuma vietu izvēlas tādā veidā, lai izolētie fāzes vadi nediltu.

Zemējuma pilnās pretestības mērīšana.

Papildus zemējuma montāžas veikšanas gadījumā parasti parādās 
zemējuma pilnās pretestības tūlītējās kontroles nepieciešamība. 
Informācija par zemējuma pilno pretestību nepieciešama arī montējot 
grupas (kopējo) zemējumu. 

Zemējuma mērīšanas metodes ir aprakstītas grāmatā „Montāžas 
darbi elektroapgādes uzņēmumos” sadaļā „Transformatori” un 
4.grāmatassējuma „Elektroapgādes uzņēmumu montāžas darbu 
veicēju profesionālā sagatavošana” sadaļā „Sadales tīkla operatīvie 
uzdevumi”.

Lokāla zemējuma, kas parasti ir arī atsevišķs zemējums, mērīšana 
notiek ar ommetru, ievērojot strāvas un sprieguma grafiku pīķus. 

46.attēls. Zemējuma elektroda aizsardzības ierīkošana.

Zemējuma elektrodu nepieciešams aizsargāt no mehāniskiem 
bojājumiem līdz augstumam ne mazākam par 1,5 m, bet blakus 
transporta maģistrālei – līdz augstumam ne mazākam par 2,0m, kā arī 
grunts dziļumā ne mazākā par 0,2m

48.attēls. Zemējuma pretestības mērīšana apvidū.  
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Zemējuma elektrodu montāžas jautājumi detalizēti apskatīti 
3.grāmatā „Elektroapgādes uzņēmumu montāžas darbu veicēju 
profesionālā sagatavošana” sadaļā „Darbi sadales transformatoru 
apakšstacijā”. 

4.1.6. Nullēšanas nosacījumi un to izpildījums.

Līdz ar zemsprieguma elektromontāžu saistītā standarta SFS6000 
ieviešanai 2002.gadā sadales tīklu būvniecība tika veikta saskaņā ar 
„Elektrisko darbu A1 -1993 drošības tehnikas noteikumiem”, un 
aizsardzība no piesk ares sprieguma bija jānodrošina atbilstoši 
nullēšanas nosacījumiem sekojošā veidā:

Sistēmās ar spriegumu līdz 1000 V kā aizsardzību no pieskares 
sprieguma izmanto nullēšanu, tāpēc elektropārvades gaisvadu līniju 
tīklam jāatbilst nullēšanas nosacījumiem. 

5.pants „Elektrisko darbu drošības tehnikas noteikumi”: „Nullēšanas 
pielietošanas gadījumā nullēšanas elementos nedrīkst parādīties 
bīstams pieskares spriegums”.

9.5.A. pants. „Elektrisko darbu drošības tehnikas noteikumi” Pirmais 
nullēšanas nosacījums

Īsslēguma gadījumā starp fāzes vadiem un PEN vadu vai 
aizsargvadu (vienfāzes īsslēgums), jebkurā galvaniskā sistēmā 
maksimālās strāvas aizsardzībai vai citai aizsargierīcei ātri jāatslēdz 
īsslēgums, vai PEN vada vai aizsargvada spriegums pret zemi nedrīkst 
īsslēguma laikā nevienā no sistēmas daļām pārsniegt 75V. Vienfāzes 
īsslēguma gadījumā pēc kūstošā drošinātāja pieslēgšanas maksimālās 
strāvas aizsardzībai vai citai aizsargierīcei jebkurā gadījumā maksimāli 
ātri jāatslēdz īsslēgums. 

Augstāk minētās prasības var būt izpildītas, piemēram, sekojoši:

Maksimālās strāvas aizsardzības, kas ir izvietota dažādās sistēmas 
daļās, aprēķins notiek tādā veidā, lai vienfāzes īsslēgums izsauktu ātru 
šīs aizsardzības nostrādi. Pieņemts, ka sadales tīkla elektroapgādes 
uzņēmuma maksimālā strāvas aizsardzība, kuras nostrādes laiks ir 
atkarīgs no strāvas, reaģē ātri, ja vienfāzes īsslēguma minimālās strāvas 
vērtība aizsargājamā sistēmā nav mazāka ka tabulā 9.5.1. vērtība (šīs 
grāmatas tabula 11). Barojošā līnija (sk.32.lpp., 2) Nostrādes laiks 
pieslēgumā elektriskajā tīklā nedrīkst būt lielāks par 5 sek.; izmantojot 
kūstošos drošinātājus, nostrādes laiku izvēlas atbilstoši grafika augstākai 
robežvērtībai.

Pieņemts, ka maksimālā strāvas aizsardzība, kuras nostrādes laiks ir 
nebūtiski atkarīgs no strāvas, reaģē ātri, ja tai ir īss izturēšanas laiks, un 
vienfāzes īsslēguma strāvas minimālā vērtība aizsargājamā sistēmā nav 
mazāka par aizsardzības iestatījuma strāvas 1,25-kārtīgu vērtību.

9.lpp. 5.B „Elektrisko darbu drošības tehnikas noteikumi” NULLĒŠANAS 
OTRAIS NOSACĪJUMS

Elektroapgādes uzņēmuma sadales tīkls.

PEN vada zemējumam nepieciešams atrasties attālumā ne lielākā 
par 200m no tīkla barošanas punkta (vēlams līdz tuvākam pieslēgumam) 
un katras līnijas galā, ar garumu liel āku par 200m, vai elektriskā tīkla 
nozarojuma galā vai attālumā ne lielākā par 200m no līnijas gala. Ārēja 
apgaismojuma tīkla PEN vadam, kas ir pievienots sadales tīklam, jābūt 
sazemētam arī līnijas galā. Pilnai šo elektrodu zemējuma pretestībai, 
ievērojot zemējuma nosacījumu esamību, jābūt mazākam par 100 W.

PEN vadu vēlams papildus sazemēt arī citās vietās, kur līnijas 
tuvumā vai pie tās pieslēgtai iekārtai ir pievienots faktiskais zemējuma 
elektrods vai metāla elements, kas ir ievietots labi vadāmā grun tī, 
piemērām, aizsardzības pret līnijas atmosfēras pārspriegumiem 
zemējuma elektrods vai metāla cauruļvads.

Ja ietaisēs PEN vada zemējums atbilst prasībām, kas izvirzītas 
zemējumam elektriskā tīkla nozarojuma galā, vai, ja zemsprieguma 
nozarojuma visos pi eslēgumos ir izvietots zemējuma elektrods, kas 
atbilst 11.lpp, 5.p. norādītām prasībām, tad cits zemējuma elektrods 
elektrotīkla nozarojuma galā nav nepieciešams.

Izmantojot nullēšanu, elektropārvades gaisvadu līnijas PEN vada 
stiprība nedrīkst būt sliktāka par fāzes vada stiprību.

Vienlaicīgi PEN vadu nepieciešams izvietot un fiksēt tādā veidā, lai 
tas nepārrautos un neizkristu ārā no spailes, kad uz līniju iedarbojas 
mehāniskās vai citas slodzes līdz fāzes vadam izvietotā posmā (24.lpp, 
p.5.A, „Elektrisko darbu drošības tehnikas noteikumi”)

Otrā nullēšanas nosacījuma galvenais mērķis ir samazināt 
pieskarspriegumu, kas parādās nullēšanas elementos PEN vada 
pārrāvuma gadījumā, ko kopā ar izolācijas defektu var izsaukt 
pārraušanas vietai sekojošās tīkla posma nesimetriskās slodzes. PEN 
vadam izvirzītās stiprības prasības mērķis ir pārrāvuma riska 
samazināšana.

4.1.7. Sprieguma kvalitāte.

4.1.7.1. Vispārēja informācija par sprieguma kvalitāti.

Sprieguma zudumi. 

Sprieguma zudumi rada starpību starp spriegumu līnijas sākumā un 
spriegumu un līnijas galā.

Par sprieguma zudumu maiņstrāvas līnijā sauc sprieguma līnijas 
sākumā un sprieguma līnijas beigās moduļu algebrisko starpību. 

Sprieguma zudumi līnijā parādās slodzes strāvas iedarbes 
rezultātā. Palielinoties slodzes strāvai, palielinās arī sprieguma zudumi. 
Sprieguma zudumi palielinās, arī palielinoties fāzes leņķim.

Par sprieguma kritumu maiņstrāvas līnijā sauc sprieguma līnijas 
sākumā un sprieguma līnijas beigās vektoru ģeometrisko starpību.

Sprieguma k ritumam maiņstrāvas līnijā ir aktīvā un reaktīvā 
sastāvdaļas.

Īstenībā līnijas sprieguma zudumu vietā parasti tiek apskatīts 
sprieguma kritums līnijā.

Zemsprieguma tīkla nominālais spriegums Unom mērāms starp fāzi 
230 V un tīkla nulles vadu.

Atbilstoši standartam SFS -NE 50160 „Sprieguma īpašības pie 
patērētāja kopējā sadales tīklā”, izdota 2000, sprieguma svārstībām 
patērētāja pieslēgšanas punktā, kas ir norādīts līgumā starp klientu un 
sadales tīkla operatoru, jābūt ne lielākām par 230 V D± 10 % un kopumā 
– ne lielākām 230 V +10% – 230 V -15%. Šajā gadījumā svārstību 
maksimālais diapazons ir 196 – 253 V.

Sadales tīkla operators parasti noslēdz ar klientu līgumu par tīkla 
pakalpojumu nodrošināšanu, kurā, izejot no tīkla pakalpojumu 
nosacījumiem, saskaņo elektroenerģijas piegādi un kvalitāti. Jauno 
pieslēgumu gadījumā sākumā vienmēr noslēdz atsevišķu līgumu par 
pieslēgumu elektriskajam tīklam. Atbilstoši Elektroenerģijas tirgus 
likumam elektroenerģijas piegādei jāatbilst vismaz starptautisko 
kvalitātes standartu minimālajām prasībām, tajā skaitā arī standarta 
SFS-EN 50160 prasībām. Ja elektroenerģijas piegāde būs 
nekvalitatīva, klientam ir tiesības pieprasīt likumā paredzēto 
kompensāciju.

2001.gadā elektroenerģētiskā asociācija „Sener ru” izdeva 
instrukcijas un rekomendācijas elektroenerģijas piegādes jomā, 
saskaņā ar kurām sprieguma kvalitāti pie patērētāja var sadalīt trīs 
līmeņos, kuri ir iekļauti tīkla pakalpojuma līgumā un kurus var izmantot 
šā līgumā ietvaros. 

Kvalitātes kategorijas tiek raksturotas sekojoši: 

- Augstā kvalitāte: efektīvo vērtību 10 minūšu vidējie radītāji tiek 
uzstādīti diapazonā 220…240V un 10 minūšu vidēja vērtība ir 
225…235V.

- Parastā kvalitāte: efektīvo vērtību 10 minūšu vidējie radītāji tiek 
uzstādīti diapazonā 207…244V.

- Standartā kvalitāte: 95% efektīvo vērtību 10 minūšu vidējie radītāji 
tiek uzstādīti diapazonā 207…253V un 100% efektīvo vērtību no 
vidējiem radītājiem tiek uzstādīti diapazonā 196…253V.

4.1.7.2. Sprieguma izmaiņas sadales tīklā.

Sprieguma samazinājums vienmēr jāizskata kompleksi. Ja notikusi 
nominālās vērtības pārsniegšana kādā tīkla daļā, tad kopējā sprieguma 
samazinājuma kontrole tiek veikta no elektriskās stacijas līdz 
patērētājam.
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Parastā sprieguma kvalitāte pie patērētāja paredz, ka spriegums 
klienta pieslēguma punktā jebkurā laika momentā nav mazāks par 207V.

Saskaņā ar tabulu SA 2:08, 13.tabula, sprieguma samazinājums 
standartos kvalitātes apstākļos nedrīkst pārsniegt 15%. Sakarā ar šo 
sprieguma līmeņa vērtībai vidēja sprieguma tīklā jābūt maksimālai. Šajā 
gadījumā nepieciešams pārbaudīt, vai ir nepieciešama sprieguma 
regulēšana slodzes apstākļos.

Sprieguma samazinājuma aprēķins.

Zemsprieguma līnijā sprieguma samazinājumu var noteikt ar zemāk 
paradīto tabulu, ja ir zināmi: vada tips, garums, slodzes liel ums un 
jaudas koeficients. 

Piemēram: 

Vada tips AMKA3x35+50
Garums 650 м
Slodze 20 кVA 
Jaudas koeficients cos φ = 0,8

Sprieguma samazinājums %
0,65 x 20 x 0,48 = 6,2 %

14.tabula. Spriegumu rekomendējošie diapazoni un sprieguma samazinājumi (SA2:08, 13.tabula)

Tīkla tips Sprieguma svārstību diapazons
Sprieguma samazinājums

Tīkla tips
Augstā 
kvalitāte

Parastā 
kvalitāte

Standartā 
kvalitāteMinimālais Maksimālais

Vidēja sprieguma tīkls 19 kV 22 kV ± 4 % ± 10 % 95% ± 10 %

Zemsprieguma sadalījums

Transformatora apakšstacija 1)

Zemsprieguma maģistrālais tīkls

Barojošā līnija 2)

196 V 253 V

± 4 %

± 10 % +10 – 15%

220 V 253 V 1-2 % 2-4 %

210 V 253 V 3-5 % 3-7 %

207 V 253 V 1-3 % 1-5 %

Iekšējais elektrotīkls 198 V 253 V 1-4 %

15.tabula. Sprieguma samazinājuma koeficienti (%/kVA, km) (daļā SA 2:08, 4.pielikums)

Vads Jaudas koeficients cosj

Gaisvadu elektropārvades līnijas ar 
neizolētiem vadiem

1 0,9 0,8 0,7 0,6 0,5

4x21/4 Al/Fe 0.86 0,88 0,83 0,77 0,70 0,63

4x34/6 Al/Fe 0,53 0,58 0,56 0,54 0,50 0,46

4x54/9 Al/Fe 0,34 0,40 0,40 0,39 0,37 0,35

4x85/14Al/Fe 0,21 0,28 0,29 0,29 0,29 0,28

AMKA3x16 +25 1,20 1,11 1,00 0,89 0,78 0,66

AMKA3x25 +35 0,76 0,71 0,65 0,58 0,51 0,44

AMKA3x35 +50 0,55 0,52 0,48 0,43 0,38 0,33

AMKA3x50 +70 0,40 0,39 0,36 0,33 0,29 0,26

AMKA3x70 +95 0,28 0,28 0,26 0,24 0,22 0,19

AMKA3x120+95 0,16 0,17 0,16 0,15 0,14 0,13

AXMK 4 x16 S 1,20 1,11 1,00 0,88 0,77 0,65

AXMK 4 x25 S 0,76 0,70 0,64 0,57 0,50 0,43
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4.1.8. Aizsardzība pret pārspriegumiem.

Pārspriegumi, kas parādās 0,4kV tīklā parasti ir zibens spērienu 
rezultāts. Zibens spērienu pārspriegumam īpaši pakļauti posmi ar 
garām pieslēguma līnijām pie kopējā sadales tīkla. Šādus 
pārspriegumus var izlādēt (novadīt) ar pārspriegumu aizsardzības 
ierīcēm (sk.zīm.49). 

49.attēls. Pārsprieguma aizsardzības ierīces AMKA vada gala balstā. 

Par pārsprieguma iemeslu 0,4kV tīklā var būt, piemēram, PEN vada 
pārrāvums, kad neitrāles punktā starp fāzes vadu u n nullvadu (PEN) 
nobīdes rezultātā parādās augsts spriegums. Pret tādiem spriegumiem 
ir iekārtota speciālā aizsardzība, un, ja sistēma ir pietiekami sazemēta, 
risks ir nebūtisks.

Ierīkojot vienu elektropārvades gaisvadu līniju blakus otrai, jāievēro 
elektrisko tīklu instrukcijas un standarti SFS-EN 50423 un SFS 6003.

4.2. 20kV gaisvadu elektropārvades līniju tīkls. 

4.2.1. Vispārēja informācija.

Līnijas aprēķins notiek, izejot no pārvadītās elektriskās jaudas 
apjoma un pieļaujamā sprieguma krituma līnijā. Aprēķinos jāievēro arī 
īsslēguma ilgums līnijā, īsslēguma strāvas lielums un ekonomiskie 
rādītāji, t.i. zudumu vērtības. Zemesslēguma strāvas lielums, kas 
parādās elektropārvades līnijā, un strāvas ilgums noteikti standartā SFS 
6000 „Elektromontāžas darbi augstsprieguma nozarē”.

Saskaņā ar „Elektrotīkla rekomendācijām SA 5:94”, aprēķinot vidēja 
sprieguma līnijas parametrus, jāievēro:

- sprieguma samazinājums,
- ilgstoši pieļaujamā strāva,
- ekspluatācijas drošums,
- īsslēguma ilgums,
- elektrisko darbu drošības tehnikas noteikumi,
- ekonomiskā efektivitāte.

4.2.2. Sprieguma samazinājums

SFS-EN 50160 standarts nosaka sekojošas prasības sprieguma 
līmeņu kvalitātes svārstībām vidējā sprieguma tīklā: spiegumam jābūt 
95% no U n ± 10 %. Mērījumi tiek veikti ar 10 -minūšu sērijām vienas 
nedēļas garumā.

Sprieguma zudumu procentu vietā šodien parasti izmanto izteiksmi 
„sprieguma samazinājuma procents”.

Sprieguma zudumi augstsprieguma līnijā parādās analogi 
zemsprieguma tīklam- slodzes strāvas iedarbes rezultātā.

Zemāk aps katīsim sprieguma zudumu aprēķina piemēru slogotā 
vienķēdes līnijā. 

Sprieguma zudumus var aprēķināt, piemēram, ar tuvināto vērtību 
formulu palīdzību:

Trīs fāžu neizolēta vada ar spriegumu 20 kV/50Hz līnijas garums ir 
100km. Tiek izmantoti Suur -Savo vadi (alumīnija vadi ar pastiprinātu 
tērauda serdeni). Līnijas galā nodotā jauda ir 450kW, cos j=0,8. 
Jāaprēķina spriegums līnijas sākumā (U A), ja spriegumam līnijas galā 

(UB) jābūt 20kV.

Saskaņā ar izejas datiem līnijas aktīvā pretestība ir vienāda ar 27,5 
W un līnijas reaktīva pretestība ir vienāda ar 32 W.

Tālāk aprēķinām slodzes strāvu un tās aktīvo un reaktīvo 
sastāvdaļas.

Aprēķinām sprieguma zudumus.

Aprēķinām sprieguma zudumu procentos (sprieguma samazinājums)
I = P/ √3 × U × cos φ = 450 kW/ √3 × 20 kV × 0,8 = 16,3 A Ip = I ×

cos φ =  16,3 × 0,8 = 13,0 A

Iq = I × sin φ =  16,3 × 0,6 = 9,8 A

Sprieguma zudumi

Uhv = I × Rp + I × Xq

= 13,0 × 27,5 V + 9,8 × 32,0 V
= 671,1 V

Uh = √ 3 × Uhv = √ 3 × 671

= 1,16 kV

@ 1,2 kV

Izmantojot iepriekšējo piemēru , aprēķinām sprieguma zudumu 
procentos

p = Uh/U × 100 % = 1,16 kV/20 kV × 100 % = 5,8 %

Praksē, aprēķinot sprieguma zudumus, situācija ar slodzēm krietni 
sarežģītāka, jo sakarā ar slodzēm jāievēro arī sadales slodzes līnijā.

2.pielikumā „Rekomendācijas elektrotīklam SA 5:94” ir aprēķināti 
sprieguma samazinājuma koeficienti dažādām vidējā sprieguma līnijām, 
ar kuru palīdzību sprieguma samazinājumu var aprēķināt, izmantojot 
sekojošu formulu:

Uh = Kuh × P × l
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16.tabula. Sprieguma samazinājuma koeficienti 20kV elektropārvades gaisvadu līnijā. Tabulas SA 5:94 daļa. 2.1.pielikums.

Vads
Rv (20°C)
Ω/кm

Xv

Ω/кm

Koeficients %/MW, km cosj

1 0,95 0,9 0,85 0,8 0,7

Al 132 0,22 0,34 0,055 0,083 0,096 0,108 0,119 0,142

Sparrow 0,85 0,38 0,212 0,243 0,258 0,271 0,284 0,309

Raven 0,54 0,37 0,134 0,164 0,178 0,191 0,203 0,228

Pigeon 0,34 0,35 0,084 0,113 0,127 0,139 0,151 0,174

PAS 70 0,39 0,30 0,123 0,148 0,160 0,170 0,180 0,200

PAS 120 0,29 0,28 0,072 0,095 0,106 0,116 0,125 0,144

PAS185 0,19 0,27 0,047 0,069 0,080 0,089 0,098 0,116

SAXKA3x70 0,45 0,14 0,112 0,123 0,128 0,133 0,138 0,147

kur:

Kuh = līnijas sprieguma samazinājuma koeficients (%/MW, km) 
Uh   = Sprieguma samazinājums (%)
P = līnijā pārvadīta jauda (MW)
l = līnijas garums (km)

4.2.3 Īsslēguma strāva.
Īsslēguma strāva – strāva, kas īsslēguma gadījumā plūst caur 

bojājuma vietu. Maiņstrā vas ķēdes īsslēguma strāva praktiski pilnībā 
sakrīt ar tīro reaktīvo (induktīvo) strāvu.

50.attēls. 3-fāžu īsslēgums.

Izolācijas bojājuma gadījumā īsslēguma strāva plūst tieši no vienas 

līnijas uz otru, strāvas ķēdes pretestība strauji samazinās, un īsslēguma 

strāvas palielināšana var izsaukt visā elektriskā ķēdē būtiskās termiskās 

(Iterm) un ar elektromagnētiskiem spēkiem noteiktās dinamiskās (I din) 

slodzes.

Sagaidāmā īsslēguma strāvas maksimuma samazināšana sākumā 
notiek ļoti strauji, pēc tam lēni līdz īsslēguma strāvas noteiktai vērtībai. 
Parasti īsslēguma strāva krietni lielāka nekā nesazemētas sistēmas 
zemesslēguma strāva (vai zemētas caur relatīvi lielo pilno pretestību).

Parasti īsslēguma strāvas vērtības 20kV tīklā trīs fāžu īsslēguma 
gadījumā ir sekojošas:

lauku tīklos 2,5 – 5 кA ,
pilsētas tīklos 5 – 25 кA ,
rūpniecības tīklos 10 – 50 кA.

Augstāk paradītās īsslēguma strāvas vērtības –ir vērtības līnijas 
sākumā barošanas punktā. Ievērojot šo strāvu lielumus, nosaka 
barošanas punkta izejošo vadu šķērsgriezumu.

Palielinot līnijas garumu no barošanas punkta, palielinās īsslēguma 
strāvas ķēdes pilnā pretestība, bet īsslēguma strāvas vērtība 
samazinās.

Īsslēguma strāva ietekmē uz līnijas aprēķinus sekojoši: līnijas 
sākumā iekārtai jāiztur īsslēguma strāva barošanas punktā, un nelielai 
īsslēguma strāvai, kas parādās līnijas galā, jānodrošina releju 
aizsardzības iekārtas palaišana no īsslēguma strāvas.

4.2.4. Zemesslēguma strāva

Zemesslēguma strāva –ir darba vadītāja nejaušs savienojums ar no 
zemes neizolētām konstrukcijas daļām izolācijas bojājuma rezultātā.

51.attēls. 2-fāžu īsslēgums

Pirmajā īsslēguma posmā īsslēguma strāvas momentāna vērtība, tā 
saucamais sagaidāmais strāvas maksimums strāvas avota tuvumā var 
būt vienāds a r nominālas strāvas 12…14 kārtīgu vērtību, izsaucot 
spēcīgu dinamisku slodzi un elektromagnētisko iedarbi uz iekārtu.

53.attēls. Zemesslēguma strāva.

52.attēls. 2-fāžu zemesslēgums.

Zemesslēguma strāva var būt vienfāzes vai divfāžu, atkarībā no tā, cikos 
darba vadītājos šāds izolācijas bojājums vienlaicīgi parādās.

Zemesslēguma strāva – ir strāva, kas plūst caur bojājuma vietu uz 
zemi, vai- zemēšanas sistēmas bojājuma gadījumā- strāva, kas plūst 
uz zemējumvadu vai aizsargvadu. Maiņstrāvas tīklā zemesslēgumam ir 
kapacitatīvs raksturs.



37

Zemesslēguma vērtība ir atkarīga no 3 -fāžu tīkla neitrāles 
zemēšanas sistēmas:

- vai sistēma ir pilnīgi izolēta no zemes, vai savienota 
ar zemi caur lielu pilno pretestību;

- vai sistēma savienota ar zemi caur lok a dzēšanas 
spoli.

Loka dzēšanas spoles uzstādīšanai 20kV sprieguma tīklos ir 
vispārizplatīts raksturs.

Tīkli ar spriegumu līdz 110 kV (kā arī nelieli tīkli ar 110 kV 
spriegumu) parasti ir izolēti no zemes. 1kV AMKA tīkls arī ir izolēts no 
zemes.

54.attēls. Izolētas sistēmas principiāla shēma.

Izolētā sistēmā vai zemēšanas gadījumā caur relatīvi lielu pilno 
pretestību, divfāžu zemesslēguma strāva ir vienāda ar divfāžu 
īsslēguma strāvu caur zemi, bet vienfāzes zemesslēguma strāva 
neparādās ka īsslēgums. Vienfāzes zemesslēguma strāva ir mazāka 
par īsslēguma strāvu, un tās iedarbe arī ir mazāka. Ja zemesslēguma 
vietā parādās elektriskais loks, tad šajā vietā, pārklājoties vēl nobojāto 
fāžu izolācijai, var veidoties arī īsslēgums. 

Izolētā sistēmā zemesslēguma ķēde tiek noslēgta caur elektrisko 
kapacitāti starp tīklu un zemi. Šādas elektriskās kapacitātes vērtība tiek 
noteikta ar līniju garumu kopumu, kura lielums nosaka zemesslēguma 
strāvas vērtību.

55.attēls. Zemesslēguma rašanās principiālā shēma.

Zemesslēguma strāvu var aprēķināt, izmantojot sekojošas formulas 
ar tuvinātām vērtībām:

Neizolēti vai izolēti vadi: 

Ie = U/kV x l/km A

300

Zemes kabeļi Ie = U/kV x l/km A

12

Minētās formulas ir tā saucamas absolūtās formulas ar galvenajiem 
parametriem:

U = nominālais spriegums (kV);

l = tīkla vadu kopējais garums (km), kas ļauj aprēķināt pilnu 
zemesslēguma strāvu ampēros (A).

Tīkls ar neizolētiem vai izolētiem vadiem ar spriegumu 20 kV/50Hz 
un garumu 150km. Kāds ir zemesslēguma strāvas lielums pilnā 
īsslēguma gadījumā (t.i. 100%: fāzes vadītāja, kas ir kontaktā ar zemi, 
spriegums ir vienāds ar 0)?

Ie = 20 x 150 A = 10 A

300

Zemesslēguma kapacitatīvo strāvu var līdzsvarot ar nepieciešama 
lieluma induktivitāti (loka dzēšanas spoli), caur kuru zemesslēguma laikā 
plūst induktīva strāva. Šādi pretimnākošie strāvas veidi līdzsvaro viens 
otru un rezultātā īstas zemesslēguma strāvas vērtība samazinās līdz 
tādai vērtībai, pie kuras notiek elektriskā loka pašnodzišana, un 
zemesslēgums gaisvadu līnijā var pazust. 

Šādu tīklu, kur zemesslēguma strāva samazinās ar loka dzēšanas 
spoles palīdzību, sauc par elektrisko tīklu ar loka dzēšanas spoli.

Tipisks zemesslēgums rodas, koka zaram vai kokam saskaroties ar 
vienu no vadiem. Par iemeslu zemesslēgumam var būt arī dzīvnieki. Ar 
zemi savienotas neitrāles sistēmā šis elektriskais loks tiek nodzēsts ar 
ātrdarbīgu jaudas slēdzi vai ar AAI ar laika izturi. Sistēmā ar loka 
dzēšanas spoli šāds zemesslēgums parasti dziest automātiski un 
atkārtotā ieslēgšana nenotiek.

Zemesslēguma strāva ietekme uz līnijas aizsardzību. 

Zemesslēguma strāvas ir tik mazas, ka tās nav šķērslis īsslēguma 
strāvas aizsardzībai (5…50A). Pielikumā „Y” pie standarta SFS 6001 
„elektromontāžas darbi augstsprieguma sfērā” ir dotas instrukcijas par 
zemesslēguma strāvas pieļaujamām vērtībām un to pieļaujamo ilgumu.

Ar zemesslēguma aizsardzību ir saistīti: zemējuma elektroda aktīvā 
pretestība, elektroda izvietojums un zemesslēguma strāvas automātiskā 
atslēgšana. Parasti bojājuma gadījumā  zemesslēguma strāvas tiek 
atslēgtas automātiski, kā rezultātā iekārtā ar aizsargzemējumu 
neparādās bīstams pieskarspriegums. 
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5. ELEKTRISKO TĪKLU PROJEKTĒŠANA

5.1. Elektrisko tīklu projektēšanas pamati

5.1.1. Elektrisko tīklu attīstības perspektīvais plāns

Elektrisko tīklu plānošanas mērķis: ekspluatācijā drošu, 
elektrotehniskām prasībām atbilstošu un ekonomisku tīklu radīšana. Ar 
plānošanas palīdzību tiek izstrādātas elektriskajiem tīkliem raksturīgās, 
augstāk norādītās prasība s. Pie jaunu elektrisko tīklu raksturojumu 
izstrādes ir jāņem vērā sekojošais: 

- izejas datu pamatā ir tīklu stāvoklis dotajā momentā; 
- mērķi, kas noteikti elektroenerģijas sadalīšanai nākotnē; 
- attīstības faktori: slodzes prognozes, elektrostaciju izbūve,

rezerves pieslēgumi, tīklu tālvadība utt.; 
- finansēšanas iespējas.

56.attēls. Elektrotīkla plāna principiālā shēma (Erkki Lakervi: Elektrisko 
tīklu un apakšstaciju plānošana, 11 paragrāfs).

5.1.2. Atbildības veidi par energosistēmu, plānojot elektrotīklus. 

Pamatā, elektrisko tīklu plānošanu, sadales tīklu uzņēmumu līmenī, 
nosaka elektroenerģijas tirgus likums (386/1995); Vispārējie pienākumi 
tīklu darbības apgabalā un cenu noteikšanas principi (9-15 apakšpunkts).

3. Nodaļa.
9. paragrāfs.
Pienākumi par elektrotīkla pieslēgumiem un attīstību (1172/2004).

Sadales tīkla operatora pienākums ir apkalpot, ekspluatēt, un 
attīstīt viņam piederošo tīklu, kā arī veikt pieslēgumus pie  tīkla, saskaņā 
ar saprātīgām klienta vajadzībām, nodro šinot klientu ar pietiekamu 
elektroenerģijas daudzumu (pienākumi par elektrotīkla attīstību). Tīkla 
operatoram savā teritorijā pēc pieprasījuma, par saprātīgu samaksu un 
atbilstoši tehniskajām prasībām jāpieslēdz pie sev piederošajiem tīkliem 
elektroenerģijas patērētājus un ražotājus (Pienākumi par pieslēgumiem). 

Pieslēguma noteikumiem un tehniskajām prasībām jābūt vienādām 
visiem, izslēdzot diskrimināciju un ņemot vērā ekspluatācijas drošumu 
un efektivitāti. Sistēmas operators izdod pieslēguma tehnisko s 
noteikumus. Pēc patērētāja lūguma sistēmas operatoram ir jāuzrāda 
visaptverošs un pietiekami detalizēts ar pieslēguma izmaksām saistīts 
aprēķins. 

Sadales tīkla operatoram ir jāpublisko vispārējie līguma 
nosacījumi (pieslēguma nosacījumi) klientiem, kuri pieslēdzas līnijām ar 
nominālo spriegumu līdz 20 kV un kuri nav ražošanas uzņēmumi 
(466/1999).

10. paragrāfs.
Pārvades pienākumi (1172/2004)
Sistēmas operatoram par saprātīgu cenu  jāpārdod  elektroenerģijas 

pārvades pakalpojumi tām personām, kurām tas ir nepieciešams, ņemot 
vērā elektrotīkla caurlaides spēju (pārvades pienākums). 

Sistēmas operatoram pienācīgā veidā jāorganizē pārvadāmās 
elektroenerģijas mērīšana, kā tas ir norādīts Valsts padomes lēmumā 
(444/2003).

Pārvades tīklu elektrolīniju uzņēmum iem saistošie noteikumi 
aprakstīti Likuma par enerģētikas tirgu nodaļā „Atbildība par 
energosistēmu” (16. paragrāfs). 

4. nodaļa (332/1998)
Pienākumi energosistēmas apgabala ietvaros un informācija par 
elektroenerģijas tirdzniecību (1172/2004)

16. paragrāfs  (332/1998)
Atbildības par energosistēmu veidi (1172/2004)

Elektroenerģijas tīkla koordinējošā iestāde elektroenerģijas 
sadales licenču izsniegšanai apstiprina vienu pārvades tīkla operatoru 
par personu, kas atbildīga par valsts energosistēmas darbaspē ju un 
ekspluatācijas drošumu. Operators atbild arī par valsts elektroenerģijas 
bilances izpildi objektīvā un personīgi neieinteresētā veidā, kas no 
elektroenerģijas tirgus viedokļa nepieļauj diskrimināciju (sistēmas 
atbilstība). Par energosistēmu atbildīgā operatora pienākums- uzturēt 
un attīstīt viņa atbildībā esošos pakalpojumus, kā arī uzturēt un attīstīt 
viņa rīcībā esošos elektrotīklus un citas uzlikto pienākumu izpildīšanai 
nepieciešamās iekārtas citos tīklos tādā veidā, lai nodrošinātu enerģijas 
tirgus priekšnosacījumus (444/2003).

Par pārvades sistēmu atbildīgais operators ir tiesīgs noteikt 
savas atbildības izpildīšanai nepieciešamos noteikumus, kuri attiecas 
uz tīkliem pieslēgto elektrostaciju un citu tīklu lietošanu. 

Sadales tīklu būvniecību nos aka likuma pants „Elektrisko tīklu 
būvniecība” (17.lpp – 20.lpp).
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Sadales tīkla operatoram vienīgajam ir sadales tīkla būvniecības 
tiesības savā atbildības teritorijā. Sadales tīkla sistēmu operatora 
atbildības teritorijā ir pieļaujams būvniecību veikt citām personām, ja:

1) būvniecība ir saistīta ar barošanas līniju, ar kuras palīdzību 
elektroenerģijas patēriņa vieta tiek pieslēgta elektrotīkla 
teritorijai, kas atrodas sistēmas operatora atbildībā;

2) būvniecība ir saistīta ar barošanas līniju, ar kuras palīd zību 
enerģētikas uzņēmums tiek pieslēgts pie elektrotīkla sistēmu 
operatora atbildības teritorijā vai arī cita operatora 
elektrotīklam;

3) būvniecība ir saistīta ar vietējo tīklu, kas atrodas nekustamajā 
īpašumā vai tam atbilstošajā nekustamo īpašumu grupā; 

4) sistēmas operators dod piekrišanu tīkla būvniecībai 
(1172/2004).

Otrajā punktā norādīto tīklu, ja šie tīkli atbilst sistēmu operatora 

noteiktajām saprātīgajām konstruktīvajām prasībām, pieslēgšana 

sistēmas operatora tīklam tiek veikta atbilstoši pieņemtaj iem 

pieslēguma noteikumiem. Sistēmu operators ir tiesīgs pieprasīt 

saprātīgu kompensāciju, lai segtu pieslēguma izdevumus un šī tīkla 

lietošanas izmaksas. 
110 kV un augstāka sprieguma elektrolīniju būvniecībai 

nepieciešama elektroenerģijas tirgus koordinējošās institūcijas atļauja. 
110 kV un augstāka sprieguma valsts robežu šķērsojošo elektrolīniju 
būvniecībai nepieciešama ministrijas atļauja. Būvniecībai, kas tiek 
veikta savas valsts robežās, ministrijas atļauja nav nepieciešama. 

Iesniegumā, lai saņemtu atļauju, tiek norādīta lēmumā noteiktā 
informācija, un tiek pievienots elektrolīnijas ietekmes uz vidi 
novērtējums. 

Būvējot šādu tīklu plānā neparedzētā apbūves vietā, trases 
izvietošanai nepieciešama vietējās pašvaldības piekrišana. Šajā 
gadījumā nedrīkst būt pašvaldības atteikums bez pamatota iemesla. 
Attiecībā uz būvniecību, aizliegts uzstādīt noteikumus, kas rada 
pārmērīgus šķēršļus elektroenerģijas pārvadei un sadalei un 
pieteikuma iesniedzējam. 

5.1.3. Elektriskā tīkla plānošanas realizācija.

Ņemot vērā iepriekš noteiktos principus, uzņēmumi sastāda 
elektrisko tīklu attīstības plānus.   

Uzņēmumu elektrisko tīklu raksturojumu pamatu sastāda 110 kV 
sprieguma elektrolīnijas un elektriskās apakšstacijas, kuru plānošana 
tiek realizēta 3-5 gadu perspektīvai.

Sadales pamata tīkla attīstība tiek realizēta, ņemot vērā 
monitoringa rezultātus patreizējā brīdī: 

- jaunie pieslēgumi;
- īsslēguma strāva;
- zudumi, ekonomiskums;
- tehniskie projekti apkalpošanas nozarē;
- ekspluatācijas drošums.

Pamatojoties uz monitoringa rezultātiem, tiek veikta elektrolīniju 
kontrole, tiek noteikta to atbilstība projektējamā tīkla attīstības plānam. 
Citiem vārdiem sakot, tiek pārbaudīts, vai līnijas ir novietotas tām 
paredzētajās vietās.

Apbūves plāna atsevišķs tīkla plān s ir vismazākais, bet tas ir ļoti 
svarīgs elektrotīkla plānošanai. 

Plānojot jaunu dzīvojamo rajonu, apbūves plānā tiek paredzēta arī 
vieta elektrotīklu izvietošanai. 

Elektrotīklu plānošana  ir plaša mēroga elektrisko tīklu aplūkošana, 
kas tiek veikta ka tru reizi, projektējot un paplašinot elektrotīklus, kā arī 
atsevišķu to daļu likvidējot.  

Plānošanas noteicošie faktori ir : 
- prasības, kas noteiktas apbūves plānā un izvietojums dabā;
- transformatoru apakšstaciju (jaudas) izvietošanas biežums; 
- slodze;
- transformatora apakšstacijas izvietojuma vietas (projektējamie); 
- tīkla forma;
- tīkla elektrotehnisko noteikumu robežvērtību kontrole. 

Plānošana tiek veikta, sadarbojoties ar:  
- plānošanas ekspertu;
- transporta aģentūru, autoceļu, dzelzceļu, apdzīvotajās vietās- ar 

autoceļu būvnieku; 
- transporta dienestu (tramvaju līniju un dzelzceļu staciju 

barošana); 
- telekomunikācijas līniju īpašniekiem.

5.2. Līnija plānošana.

5.2.1. Līniju plānošanas pamati. 

Līniju plānošanas pamatā ir elektrisko tīklu attīstības p lāni, iepriekš 
kartē iezīmētās skices un tehniskie dati. Pamatojoties uz tīkla plānā 
esošo informāciju, tiek veikta līniju izvietošana teritorijā, kas nodrošina šīs 
līnijas īsumu un, no ekonomiskā viedokļa vislabākos konstruktīvos 
risinājumus. Visas plānošanas pamatā ir enerģijas zudumu, celtniecības 
darbu un līnijas nesošo konstrukciju izmaksu  samazināšana,  kā arī 
līnijas pienācīgs izvietojums. 

5.2.2. Elektriskā tīkla plāna shēma. 

Elektriskā tīkla plāna shēma reti apdzīvotās teritorijās tiek sastādīta 
uz topogrāfiskās kartes ar mērogu 1:4000 vai 1:10000, un apdzīvotās 
vietās- ar mērogu 1:2000.

Elektriskā tīkla plānā tiek lietoti katram uzņēmumam precizēti 
nosacītie apzīmējumi, ar kuru palīdzību tiek nodalītas augstā un zemā 
sprieguma būvējamās līnija s, kā arī saglabājamās vecās līnijas un 
demontējamās līnijas. 

Var tikt sastādīti dažādi elektrisko tīklu shēmu plāni: shēmas uz 
kurām atzīmēts vecais tīkls un jaunais tīkls. Ar šīs shēmas palīdzību var 
tikt noteikti nepieciešamie darbu apjomi veco līniju demontāžai un 
atkārtoti izmantojamie līniju materiāli. 

Elektriskā tīkla plāna vienkāršotā shēma atspoguļo līniju tīklu pēc noteiktu 
darbu izpildīšanas, ienesot izmaiņas. Uz šis shēmas tiek norādīti daļēji 
pārveidojamo zemsprieguma tīklu dati:
līniju garums, vadu šķērsgriezumi, un īsslēguma strāva. 
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57.attēls. Piemērs. Elektrisko tīklu plāna shēma, kurai pievienota vecā 
demontējamā tīklu daļa un jaunā projektējamā tīklu daļa. Vecie un jaunie 
tīkli iezīmēti ar dažāda resnuma līnijām. 

5.2.3. Trases plānošana.

Trašu plānošanas mērķis ir līnijas trases precīzs apraksts, balstu 
izvietošana, zemes īpašumu robežu noteikšana un transportēšanas 
iespējas. Ar trašu plānošanas palīdzību tiek noteikts būvējamās līnijas 
labākais no ekspluatācijas apkalpošanas un būvniecības viedokļa 
maršruts teritorijā. Izņēmumus sastāda apdzīvoto vietu teritorijas, kurām 
ir detaļplānošanas projekts un apbūves plāns, kur trašu plānošana ir 
jārealizē iepriekš, sadarbojoties ar plānošanas ekspertu , telefonu 
kompāniju, energouzņēmumu, ūdensapgādes un kanalizācijas 
uzņēmumu, kā arī elektrostacijām. 

Līnijas kopējā trase tiek noteikta uz kartes. Izvēlētais līnijas virziens 
tiek uznests uz kartes, ievērtējot teritorijas vislabākās iespējas, tehniskā 
transporta ērtības būvniecības laikā. Kopumā līnijai ir jābūt taisnai, par 
cik leņķi vienmēr traucē lietderīgai laidumu izmantošanai un palielina 
celtniecības izdevumus. 

Līnijas trases vēlams noteikt gar autoceļiem, laukumiem, laukiem, 
pļavām un zemes gabalu robežām. Līniju pārcelšana no meža uz atklātu 
teritoriju, paaugstina līniju ekspluatācijas drošumu un ļauj saglabāt meža 
stādījumus. Izvietojot līnijas gar autoceļiem, jāatceras noteikumi, kas 
saistīti ar konkrēto risinājumu un jāņem vērā teritorijas īpatnības. 

58.attēls. Vienkāršota elektrisko tīklu plāna shēma, līnija pēc 
rekonstrukcijas.

Zemes gabalu šķērsošana jāveic tā, lai līnijas celtniecības rezultātā 
radītie zaudējumi būtu minimāli. Līniju trases noteikšanai dabā tiek 
lietotas kartes, kas satur sekojošu informāciju: 

Gaisvadu elektrolīnijas: 
- līnijas izvietojums dabā; 
- veco un jauno līniju šķērsošanas raksturs;
- transformatoru apakšstaciju atrašanās vietas;
- ar celtniecības darbiem saistītie transporta maršruti un 

noliktavu vietas.

Lauka projektēšanas procesā tiek noteikta gaisvadu līnijai 
piemērota trase, jo, līnijas trasi tikai iezīmējot kartē, nav iespējams 
izvērtēt visus vietējos apstākļus, piemēram, dažādus dabā esošus 
priekšmetus, zemes īpašnieku vēlmes un citas lietas. Plānā tiek ietverti 
labojumi, ietverot iepriekšminētos nosacījumus, plāna shēmā ar 
maksimālu precizitāti tiek norādīts līnijas galīgais izvietojums, kas tiek 
iegūts, to iezīmējot dabā. 

5.2.4. Līnijas trases izvēle. 

Gadījumā, ja nav nepārvaramu šķēršļu, līnijas tra ses iezīmēšana 
tiek veikta atbilstoši elektriskā tīkla plānam, pie šādiem šķēršļiem 
pieskaitāmi šķēršļi dabā, būves, vai zemes īpašniekam radušies 
pārmērīgi zaudējumi, kas rada labojumu nepieciešamību, kas būtiski 
maina sākotnējo plānu, par to jāpaziņo elektriskā tīkla projektētājam. 
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Izbūvējot līniju, vēlams izmantot ceļa malas un līnijas robežas, ja 
tas iespējams saskaņā ar plānu.  

Pieņemot lēmumus par līnijas izbūves vietu, ir jāatbild uz vairākiem 
ārkārtīgi svarīgiem jautājumiem, līnijas nedrīkst pā rvērsties par 
dominējošo objektu dabā, kurā nav tehnisko būvju, piemēram, krasta 
ainava. 

Izvēloties transformatoru apakšstacijas vietu, ir jāņem vērā, lai vieta 
būtu piebraucama ar transportlīdzekli. Transformatoru apakšstacijas 
novietojumam ir jābūt tie ši līdzās līnijai. Transpozīcijas balstiem nav 
vēlams lietot lielus leņķus. 

Kā jau augstāk tika minēts, līnijas iznešana no meža uz ceļa malu 
paaugstina ekspluatācijas drošumu un uzlabo apkalpošanas ērtumu. 
Gar ceļu izbūvējamās līnijas var būvēt, ievēroj ot ainavas  īpatnības, 
iespējams pielietot jaunas šauras balstu konstrukcijas, līnijas ar PAS 
vadiem.  

No ainavas saglabāšanas viedokļa apmierinošs rezultāts 
sasniedzams, izvietojot līniju mežu malās, pauguru nogāzēs, kā 
rezultātā līnijas profils tiek paslēpts uz meža fona vai krūmājos. 

59.attēls. Līnija ar PAS vadiem ceļa nomalē . 

Šķērsojot transporta maģistrāles, jācenšas pēc iespējas izvairīties 
no līniju koridora veidošanas, koridori nav pozitīvs risinājums no 
transporta maģistrāles viedokļa. Lai risinātu šo problēmu, ceļa abās 
pusēs iespējams izveidot nelielus līnijas pagriezienu leņķus. 

Vecās līnijas, parasti, labi iederas dabā un veido labu ainavu, tāpēc 
jaunās līnijas jācenšas ievietot vecajos koridoros. 

Labiekārtotos parkos, no ainavas viedokļa vērtīgos mežos, vēsturiski 
vērtīgās vietās, populāru skatlaukumu zonās, aizsargājamās dabas 
teritorijās, populārās tūrisma un nozīmīgās kultūras vietās ir jāizvairās no 
līniju izvietošanas. 

Līniju izvietošana pau guru virsotnēs noved pie līnijas koridora 
izveidošanas kas debesu fonā krīt acīs. 

Izvēloties līnijas trasi, galvenais ir ainavas saglabāšanas princips, lai 
iespēju robežās līnija pilnībā saplūstu ar ainavu un nedominētu uz dabas 
fona, izkropļojot dabas skatu. 

Augstsprieguma un zemsprieguma līniju, kā arī sakaru līniju 
izvietošana uz vieniem un tiem pašiem balstiem ļauj samazināt kopējo 
balstu skaitu dabā. 

Līniju izvietošana dabā ir paplašinājusi elektrisko tīklu kompāniju 
ietekmi uz dabu, tā, piemēram , lai samazinātu apdraudējumus 
gājputniem, gaisvadu līnijas sāka marķēt ar krāsainām bumbām, ar šādu 
marķējumu cenšas novērst putnu, galvenokārt ūdenskrātuves šķērsojošo 
gulbju sadursmes ar elektrolīniju elementiem. 

60. attēls. Elektrolīnijai, kura šķērso ūdenskrātuvi, uzstāda krāsainas 
bumbas, lai novērstu putnu sadursmes ar vadiem, darbus izpilda bez 
sprieguma atslēgšanas. 
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5.2.5. Jaunu gaisvadu elektrolīniju plānošana.

Nepieciešamība plānot jaunas gaisvadu elektr olīnijas rodas 
dažādu sadales tīklu nepilnību iespaidā. Tam par cēloni var būt, 
piemēram:

1. nepieciešamība uzlabot ekspluatācijas drošumu; 
2. kopīga sadales tīklu plānošana;
3. pieprasītā tīkla tehniskā apkope; 
4. jaunu pieslēgumu izbūve;
5. komunālās tehnikas izbūve.

Izejot no radušās nepieciešamības, projektētājs sastāda jaunu 
elektrotehnisko plānu gaisvadu elektrolīnijām. Izstrādājot plānu, 
paredzamā jaunā būvniecības vieta tiek uzzīmēta uz elektriskā tīkla 
informācijas sistēmas topogrāfiskās kartes, objektam tiek noteikti 
elektrotehniskie raksturlielumi, piemēram, noteikta īsslēguma strāva. 
Praktiski, elektrisko tīklu sastādīšanas aprēķiniem pamata dati tiek 
ņemti no jaunā objekta elektrotehniskā projekta topogrāfiskās kartes. 
Pamatojoties uz šo projektu, elektrisko tīklu projektētājs iezīmē jauno 
objektu tam paredzētajā vietā. 
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6. LĪGUMS PAR ELEKTROLĪNIJU IZBŪVES TRASĒM

6.1. Vispārējie noteikumi

Izbūvējot elektrolīniju uz privātā zemes gabala, parasti jānoslēdz 
rakstisks līgums. Noteikumi pieslēgšanai pie elek triskās līnijas uzliek 
patērētājam pienākumu nodot daļu no sava zemes gabala elektriskajai 
līnijai. Elektriskā tīkla kompānijas pārstāvis cenšas sarunu procesā 
vienmēr panākt brīvprātīgu līguma noslēgšanu. Par līnijas trases 
līguma noslēgšanu ar nolūku iegūt zemi trases vajadzībām var izmantot 
sekojošus pamatojumus. 

6.1.1. Noteikumi pieslēgšanai pie elektriskā tīkla

Tirdzniecības un rūpniecības ministrijas lēmums par kārtību, kādā 
notiek pieslēgums pie elektriskā tīkla, uzliek personai, kas pieslēdzas 
pie sadales tīkla, sekojošus pienākumus: 

18. punkts. Platības nodošana. 
Persona, kas pieslēdzas sadales tīklam, nodod tīkla operatora 

rīcībā savā īpašumā vai valdījumā esošās pieslēguma realizēšanai 
nepieciešamās būves telpas, kā arī, ja nepieciešams, tam piederošās  
vai  valdījumā esošās zemju un ūdeņu platības ar nolūku izvietot, 
kontrolēt un apkalpot ar šo līniju saistītās ierīces un iekārtas.  

Līnijas iekārtas un ierīces ir jāizvieto tā, lai tās neradītu 
nesamērojamus zaudējumus vai neērtības. 

Lietošanas tiesības nav kompensējamas,  ja puses nav vienojušās 
par citu līgumu. 

19. punkts. Nekustamā īpašuma īpašnieka un sistēmas operatora 
pienākumi atļauju piešķiršanas jautājumā par citu klientu pieslēgšanu 
īpašnieka teritorijā izvietotai līnijai ir noteikti likumā par celtniecību. 133 
(izmaiņas 26.06.1981/499) Likums par celtniecību (370/58).

6.1.2. Rekomendējošais līgums par telekomunikācijām un 
elektriskajām līnijām.

Lauksaimniecības ražotāju un mežsaimnieku centrālā savienība, 
enerģētiskās ražošanas asociācijas koncerns „Finnet” un „Telia 
Sonner”  (turpmāk tekstā, līguma puses),  šodien parakstījušas  
sekojošu ieteikuma līgumu par telekomunikāciju, kabeļu, elektrolīniju, 
transformatoru, sadales apakšstaciju būvniecību un kārtējo remontu,  
kā arī par tiem nepieciešamo zemes gabalu lietošanu. Līgums attiecas 
uz telekomunikāciju sakaru mezglu, elektroenerģijas pārvades un 
sadales tīkliem, izņemot 110 kV un augstāka sprieguma tīklus, līgums 
tiek lietots, lai noteiktu tīklu būvniecības tiesības. Līgumā, kas noslēgts 
starp telekomunikāciju operatoru vai sadales tīkla operatoru un zemes 
gabala īpašnieku,  kurš ir biedrs lauksaimniecības ražotāju un 
mežsaimnieku centrālajā savienībā.  

A. Pamatojoties uz šo līgumu, puses cenšas sadarboties, lai 
minimizētu līnijas īpašnieka izdevumus, kuri tam rodas, līniju 
būvējot un apkalpojot, un samazinātu zaudējumus un 
traucējumus, kas ar šīm darbībām tiek radītas 
lauksaimniecībai un mežsaimniecībai. 

Rekomendējošā līguma pēdēja versija sastādītā 2008. gada …. Šim 
līgumam atbilstošā rīcība ir aprakstīta turpmākā tekstā. 

6.1.3. Likums par labu kaimiņu attiecībām. 

Likumā par labu kaimiņu attiecībām kabeļa ieguldīšanai 
nepieciešamās  trases nodošana tiek noteikta sekojošā veidā: 

Privātīpašniekam vai personai, kas pārvalda zemes gabalu, 
pamatojoties uz lietošanas tiesībām, ir jānodod kaimiņam vai citai 
kaimiņos dzīvojošai personai atļauja telefona līnijas izbūvei, kas 
nepieciešama iekšējai lietošanai, vai elektriskajai līnijai, kas paredzēta 
apgaismošanas elektroapgādei vaielektroenerģijas pārvadīšanai cauri 
savam zemes gabalam, izņemot pagalmu, dārza vai parka teritoriju. Šīs 
personas pienākums ir izsniegt atļauju līnijām nepieciešamo balstu 
uzstādīšanai, ja tas nerada viņam būtiskas neērtības, un, ja līnijas 
ievilkšanu nav iespējams izdarīt citā veidā. Domstarpību izskatīšana un 

atļaujas dabūšana var prasīt daudz laika, par ierosinātāju uzstājas 
persona, kurai nepieciešama elektrība, atļauju izsniedz vietējā tiesa. 

6.1.4. Likums par zemes lietošanu un būvniecību.

Likums par zemes lietošanu un būvniecību satur likumus par trašu 
iegūšanu līniju būvniecībai, ja atļauju var neiet saskaņot ar trašu 
īpašnieku, tad atļauju līnijas izvietošanai var izdot celtniecības lietu 
komisija.  

Attiecībā uz sadales tīkliem izpirkuma procedūra tiek pielietota reti, 
tajā pašā laikā, piemēram, attiecībā uz 110 kV līnijām tā ir izplatīta prakse, 
kuras rezultātā puses cenšas noteikt taisnīgu atlīdzību, un noteikt zemes 
gabala apgrūtinājumu ar līniju trasēm, nepieciešamos datus ieraksta 
zemes reģistrā. 

6.1.5. Sadarbība, izstrādājot apbūves plānu.

Apdzīvoto vietu teritorijās zemes gabalus elektrolīniju izbūvei cenšas 
piešķirt jau apbūves plānu sastādīšanas stadijā, šādai darbībai 
nepieciešama sadarbība starp elektrotīkla uzņēmumu un plāna 
sastādītāju. 

Apdzīvotās vietas īpašnieks izdod atļauju līnijas izvietošanai (arī 
līnijas izvietošanai zem zemes savā teritorijā). Atsevišķos gadījumos 
teritorijas īpašnieks par zemes lietošanas tiesībām var ņemt maksu. 

6.2. Rekomendējošais līgums par teleko munikācijām un 
elektriskajām līnijām. 

6.2.Vispārīgā informācija.

Koncerns „Finnet” un Enerģētikas Rūpniecības Asociācija iesaka saviem 

biedriem un līniju īpašniekiem pieturēties pie uz rekomendējošo līgumu 

balstītajiem principiem: 
1. izejot no iepriekš minētā vispārējā principa, dara  visu iespējamo, lai 

saglabātu mežsaimniecības un lauksaimniecības platības, izvietojot 
līnijas gar malām un gar grāvjiem, ievērojot vēlmes un tīklu kopējās 
lietošanas iespējas; 

2. savlaicīgi līdz celtniecības darbu sākumam info rmē zemes 
īpašniekus: par būvējamo līniju mērķiem, projektēšanas darbiem, 
līniju balstu un konstrukciju izvietojumu, par līnijas izbūves trasi un 
noteiktajiem lietošanas tiesību ierobežojumiem, kā arī parāda 
plānojamo darba izpildes vietas;
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3. līdz būvn iecības darbu uzsākšanai noslēdz ar zemes īpašniekiem 
nepieciešamos līgumus un, pamatojoties uz pašu iniciatīvu, 
kompensē zemes īpašniekiem zaudējumus, neērtību izdevumus, 
kas saistīti ar projektēšanu un vietas izpēti, būvniecību un remonta 
darbiem, kā arī kompensē pastāvīgos lietošanas tiesību 
ierobežojumus vai citu ienākumu zaudējumus, atbilstoši pielikumā 
esošajām rekomendācijām; 

4. līdz kabeļu ieguldīšanai aramzemē tiek ņemts vērā drenāžas 
ieguldīšanas plāns, kuru zemes īpašnieks piestāda rasējumu veid ā un 
iebūvē kabeli dziļumā un vietā, kas nesarežģī plāna realizāciju.

Centrālā Lauksaimniecības un Mežsaimniecības ražošanas 
savienība un Svenska Lantbruksproducenternas centralforbund ir 
izstrādājušas sekojošas rekomendācijas zemju un līniju īpašniekiem:

1. līniju īpašnieki būvniecību un to īpašumā esošo tīklu apkalpošanu 
mērķtiecīgi veicina tādā veidā kā noteikts A punktā; 

2. izsniedz līniju īpašniekiem atļaujas līniju plānošanai un apkārtnes 
izpētei, kā arī, šim mērķim nepieciešamo zaru, krūmu likvidēšanai, uz 
jebkuriem zemes gabaliem, izņemot pagalmu, ja no izpētes viedokļa 
tas ir nepieciešams; 

3. noslēdz iepriekšminēto līgumu, pamatojoties uz līguma pielikumā 
esošajām rekomendācijām; 

4. iesniedz kompensācijas aprēķināšanai nepieciešamās ziņas par sava 
zemes gabala nodokļu klasifikāciju un zemes gabalā augošā meža 
iespējamo ciršanas plānu, kā arī cenšas, veicot meža kopšanas un 
ciršanas darbus, mežā, kas atrodas tiešā tīkla tuvumā, ievērot 
rekomendācijas, kuras devis meža savienības centrs „Tapio” ar nolūku 
novērst vēja radītos zaudējumus;

5. līdz zem zemes guldāmo kabeļu ieguldīšanai apstrādātajā zemē 
iesniedz līnijas īpašniekam iespējamo drenāžas plāna rasējumu; 

6. līdz tīklam bīstamo darbu uzsākšanai sazinās ar tīkla īpašnieku. 

Lai realizēt iepriekš minētos principus, līgumu puses sastāda kopīgas 
instrukcijas un rekomendācijas, par informēšanu, par tīklam 
nepieciešamo konstrukciju izvietojumu uz lauksaimnieciskām un 
mežsaimnieciskām platībām, par celtniecības un remonta  grafika 
izstrādāšanu, par tīkla aizsardzību utt.  

6.2.2. Kompensāciju izmaksu pamatojums.

Līgumā noteiktās kompensācijas tiek aprēķinātas lauksaimniecības 
un mežsaimniecības zemēm, dārziem un pagalmiem, kas atrodas ārpus 
apbūves plāna un detaļplānojuma projekta. Tīkla izbūves radīto 
zaudējumu un traucējumu kompensācijas summa ietver visus būtiskos 
zaudējumus un traucējumus, kurus var aprēķināt. 

Zaudējumi un traucējumi, kurus rada projektēšanas darbi, apvidus 
izpētes darbi, un uzturēšanas darbi, tiek aprēķināti un kompensēti 
atsevišķi. Pie šādiem zaudējumiem pieder, piemēram, zaudējumi, kas 
radīti ražai un meža resursiem, kā arī, zaudējumi, kas saistīti ar līniju 
kopšanas darbiem ārpus šīm trasēm. 

Pēc zemes īpašnieka pieprasījuma līnijas īpašnieka pārstāvis 
sniedz bezmaksas palīdzību koku izciršanā, lai attīrītu zemes gabalu no 
kokiem, koku gāšanai zemes gabalā, kas atrodas tīklu tiešā tuvumā. Ar 
palīdzību koku izciršanā tiek saprasta darbība, ar kur tiek novērsta koku 
krišana uz līnijām. Kā palīdzība koku izciršanā netiek uzskatīti tieši koku 
gāšanas darbi, zemes īpašnieka pienākums ir informēt tīkla īpašnieku 
par nepieciešamību saņemt palīdzību koku izciršanā, ne vēlāk kā 3 
darba dienas pirms darbu sākuma, savlaicīgi iesniegtais paziņojums 
atbrīvos zemes īpašnieku no ekonomiskās atbildības par traucējumiem, 
kas rodas līnijā tīšas vai rupjas neuzmanības rezultātā. 

Līnijas īpašniekam ir tiesības novākt kokus ar tieviem galiem vai 
citus atsevišķus kokus, kas atrodas tieši aiz trases līnijas un, kas var 
radīt līnijai traucējumus, piemēram, stipra vēja vai lielas sniega slodzes 
rezultātā. Šīm nolūkam līnijas īpašnieks savlaicīgi rakstiskā formā 
informē zemes īpašnieku par attīrīšanas darbiem un lūdz zemes 
īpašnieku sazināties ar viņu, ja zemes īpašnieks grib ar viņu saskaņot 
ar trases attīrīšanasdarbiem saistītās detaļas. 

6.2.3. Kompensācija par mežsaimniecības platībām. 

6.2.3.1. Meža saimniecībai radītie zaudējumi.

Saskaņā ar zemes īpašnieka vēlēšanos viņa meža teritorijā 
nocirstie koki paliek viņa īpašumā, pretējā gadījumā šie koki pariet 
līnijas īpašnieka rīcībā, kurš kompensē zemes īpašniekam šo koku 
tirgus vērtību, reizē ar šo vienreizējo kompensāciju ir iespējams saņemt 
augošo koku vērtības kompensāciju vai zaudēto jauno koku vērtības 
kompensāciju. Sagaidāmā papildus vērtība un kompensā cija par 
zaudēto jaunaudzi tiek aprēķināta atbilstoši 4. Pielikumam, skatīties 17. 
pantu. 

Līnijas īpašnieks atbild par ar celtniecības darbiem saistīto 
drenāžas atslēgšanu un remontu, kā arī par ceļu un caurteku remontu. 
Kompensācija paredzēta arī par ci tiem sakarā ar tīkla izbūvi 
mežsaimniecībai nodarītiem zaudējumiem. 

6.2.3.2. Traucējumi mežsaimniecībai.

Kompensācija par traucējumiem, kas saistīti ar ekspluatācijas 
ierobežojumiem, kurus rada neizmantotie vadi, tiek noteikta atbilstoši 
zemes vērtībai, kas uzrādīta 4. pielikumā, pie rekomendējošā līguma 
(17. tabula mācību grāmatā). 

Kompensācijas vērtību aprēķinā kā teritorijas rādītājs tiek lietots 
trases platums, līnijas īpašniekam ir tiesības turpmāk līnijas 
ekspluatācijas laikā aizvākt esošos kokus visas līnijas trases garumā, 
kā arī visus kokus, krūmus un zarus trases platumā. 
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Zemes Gabals

Meža 
tipsOMT

jauktais mežs

MT

Mitrs mežs 

VT

neauglīgs mežs 

CT

sauss mežs Tukšs zemes 
gabals

I 440 320 230 170 7
0II 350 220 160 120 3
0III 220 170 100 100 2
0

17.tabula. Rekomendācija par kompensāciju mežam  01.01.2008 – 31.12.2009, pielikums 4 А pie rekomendējošā līguma. 

2. daļa. Kompensācija par paredzamo pievienoto vērtību koku stādījumam, eiro/ha

Zemes 
gabals 
I un II

Koku stādījuma vecums, gadi Priede Egle Bērzs 

30 2540 3440 1490

40 1920 2920 940

50 1260 1760 -

60 - 980 -

Zemes 
gabals  III

30 1760 - 1720

40 1710 2150 1320

50 1450 2080 -

60 1060 1750 -

70 480 1310 -

80 - 720 -

90 - 290 -

3. daļa. Kompensācija par jaunaudzes zaudējumiem, eiro/ha

Zemes 
gabals 
I un II

Garums , m

0,5 1 2 3 4 5 6

Priede 1040 1110 1390 1590 1730 1880 2150

Egle 1160 1280 1760 1950 2230 2780 3030

Bērzs 1270 1320 1610 1800 1905 2010 2440

Zemes 
gabals  III

Priede 730 760 960 1100 1190 1540 1750

Egle 830 890 1120 1300 1580 1830 1950

Bērzs 960 1000 1240 1330 1390 1460 1950

Tabulā doto informāciju par zemes gabaliem izmanto ar precizitāti 
līdz teritorijas komūnai, kas uzrādīta rekomendējošā līguma 2. 
pielikumā. Sadalījumu pa zemes gabaliem aprēķina, virzoties no 
dienvidiem uz ziemeļiem. 

Izvietojot mežsaimniecības teritorijā elektropārvades piekarkabeli, 
tas stigas trasei parasti netraucē, š ādā gadījumā kompensāciju 
neizmaksā.Kompensāciju neizmaksā par traucējumiem, kuri rodas 
sakarā ar ierobežojumiem zonā, kurā tiek ieguldīts kabelis zemē. 

Par citiem traucējumiem, kuri radušies mežsaimniecībai sakarā ar 
tīklu izbūves darbībām, pienākas kompensācija. 

Par traucējumiem, kuri saistīti ar zemes izmantošanas ierobežojumiem 
sakarā ar elektrolīniju neizolētiem (kailvadi) vai pārklātiem ar aizsargizolāciju 
vadiem, bieži tiek izmaksāta vienreizēja kompensācija. Pie kompensācijas 
aprēķiniem par zemes laukumu tiek ņemts stigas platums, nodalot to 
enerģētikas kompānijai gar elektrolīniju vadiem.

Minētajiem 20 kV  sprieguma objektiem šis stigas platums ir 7,5 m. 

61.attēls. Izbūvējamās līnijas trase un stigas platums rekomendējošajā līgumā. 
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Kompensācija tiek izmaksāta par katru novietojumu uz zemes, neņemot 
vērā konstrukcijas veidu, katra vieta tiek uzskatīta kā balsts. 

2.daļa Kompensācija par zaudējumiem, kuri radušies pirms balstu 
uzstādīšanas ierīkotām drenāžām, eiro/balsts.

62.attēls. Trases aprēķins, izbūvējot 20 kV sp rieguma līniju ar 
neizolētiem vai ar aizsargizolāciju klātiem vadiem. 

6.2.4. Kompensācijas par sējumu platībām.

6.2.4.1. Zaudējumi lauku saimniecībai.

Kompensācijas par ražas zaudējumiem ir sadalītas pamata 
tabulās, kuras uzrādītas Nacionālās ģeodēzijas pārvaldes izdevumā 
Nr. 93 „Rekomendācija par kompensāciju kas saistīta ar zudumiem 
nekustamajā īpašumā”. Līnijas īpašnieks nes atbildību par drenāžas 
labošanu un attīstību, šajā sakarā līnijas īpašnieks ir atbildīgs par 
būvniecības darbiem un arī par ar amzemes izlīdzināšanu pēc šo 
darbu nobeigšanas. Par paredzamajiem zaudējumiem, kuri radīsies 
lauksaimniecībai no tīklu būvniecības, pienākas kompensācija. 

6.2.4.2. Traucējumi lauku saimniecībām.

Kompensācijas par traucējumiem, kurus lauku saimniecībām 
radījuši elektrolīnijas balsti, ir parādītas lauku saimniecību un pārtikas 
rūpniecības izmeklēšanas centra rezultātos, kuras ievietotas 2002. 
gadā izdotajā „Likumā par traucējumiem, kas saistīti ar 
apgrūtinājumiem laukkopības nozarē”, kā arī Izdevumā. Nr.93
„Rekomendācija par kompensāciju kas saistīta ar zudumiem 
nekustamajā īpašumā”. Skatīt 18. tabulu grāmatā «Rekomendācija 
par kompensāciju, kas saistīta ar zaudējumiem, kurus aramzemei 
nodara balsti no 01.01.2008 līdz 31.12.2009» (PIELIKUMS 4 B). 

Iespējami arī citi traucējumi, kuri radušies lauku saimniecībām, 
tīklu būvniecības rezultātā, arī par tiem pienākas kompensācija.  

Pie zaudējumiem tiek uzskaitīti arī aramzemes zaudējumi, kas 
saistīti ar zemē guldāmā kabeļa uzmērīšanu un guldīšanu. 

18. tabula Rekomendācija par kompensāciju, kas saistīta ar 
zaudējumiem, kurus aramzemei nodara balsti „no 01.01.2008 līdz 
31.12.2009”pielikums B pie rekomendācijas. 
1. daļa. Kompensācija par zudumiem, kas saistīti ar zaudējumiem, 
kurus aramzemei nodara balsti.

Kompensācija par zudumiem, kas saistīti ar zaudējumiem, kurus 
aramzemei nodara balsts, eiro/balsts

Zemes gabals 

I II III IV

134 121 106 92

Kompensācijas p ar pirms balstu uzstādīšanas ierīkotām 
drenāžām jāizmaksā par: 

a) uz aramzemes ar vaļēju drenāžu( g rāvji) vai uz lauka ar 
vaļēju drenāžu un/ vai zemē ieguldītām drenāžas 
caurulēm- par balstiem, kuri atrodas 0-1m no drenāžas vai 
lauka malas; 

b) uz aramzemes pie lauka bez vaļējām drenāžām - par 
balstu, kas atrodas 0-1m no ceļa malas. 

Zemes gabalu sadalījum s izmantojamajā tabulā sadalīts ar 
precizitāti līdz teritorijas komūnai. Sadalījumu pa zemes gabaliem 
aprēķina, virzoties no dienvidiem uz ziemeļiem. 

6.2.5. Kompensācijas īpašos gadījumos.

Ja tīklu nākas ierīkot vietā, kur zemes īpašnieka zemei ir īpa ša 
vērtība vai kopīgie kompensēšanas principi, kaut kāda cita cēloņa dēļ 
izrādās netaisnīgi, kompensāciju mēģina nodalīt atkarībā no 
rekomendācijas par kompensāciju. 

Pagalma un dārza teritorijas zaudējumu kompensēšanai izmanto 
aramzemes zaudējumu kompensā cijai analogus principus. 
Kompensācija pienākas gan par daudzgadīgiem dārza augiem, gan 
par dekoratīviem augiem un arī par daļēji bojātām jaunaudzēm. 

Šīs kompensācijas var aprēķināt no pamata tabulas, kura 
uzrādīta materiālā Nr. 78. „Rekomendācija par zau dējumu 
kompensāciju, kura saistīta ar nekustamo īpašumu.” 

Ja elektriskais tīkls izsauc ievērojamu kokmateriālu patēriņa 
palielinājumu, tad vienošanās starp zemes īpašnieku un līnijas 
īpašnieku tiek noslēgta ar īpašu metodi- par tiesībām uz kokmateriālu 
patēriņa samazināšanu un kompensācijas izmaksām. 

Kompensāciju pašā pamatā izskata uz esošo momentu, to 
neizmaksā par tīklu izbūvi gar ceļa malu gadījumā, ja tika samaksāta 
kompensācija par ceļa - ekspluatācijas apkalpošanu šajā zemes 
gabalā. 

Patērētajam kompensāciju neizmaksā, ja gaisvadu konstrukcija, 
kas atrodas viņa zemē, ir nepieciešama tikai viņa pieslēguma 
izveidošanai. 

6.2.6. Savstarpējās ieskaites procedūra.

Ja tīklu reorganizācijas laikā līnijas īpašnieks ir demontējis līniju 
(būvi), kas atradās jaunizbūvētās līnijas vietā un atsakās no tiesībām 
izmantot jaunizbūvētu līniju, viņš, sakarā ar radušos situāciju, saņem 
analogu vietu stabu vai piketu izbūvei. Savstarpējā vienošanās 
procedūra nedrīkst radīt traucējumus (zaudējumus) zemes 
īpašniekam sakarā ar radušos situāciju. Sakarā ar radušos situāciju 
līnijas īpašniekam ir jānogādā balsti un piketi uz nepieciešamo vietu 
pienācīgā stāvoklī, lai varētu veikt līnijas izbūvi. 

Kompensācija par zaudējumiem, kuri radušies pirms balstu uzstādīšanas 
ierīkotām drenāžām, eiro/balsts.

Zemes gabals

I II III IV

74 65 59 50
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Ja sakarā ar rekonstrukciju līnijas īpašnieks demontē līniju (būvi), kas 
atrodas mežā, lai izbūvētu jaunu līniju, un, ja viņš atsakās no tiesībām 
izmantot jaunbūvēto līniju, līnijas īpašnieks sakarā ar radušos situāciju 
saņem tādu pat zemes platību, kuras aprēķins tiek veikts, pamatojoties 
uz līnijas garumu pie nosacījuma, ka līnija tiks pārcelta no meža uz ceļa 
pusi. 

6.2.7. Lauka apstādīšana ar mežu. 

Gadījumā, kad zemes īpašnieks veic lauka apstādīšanu ar mežu, 
viņam ir tiesības ar līnijas īpašnieku slēgt līgumu, par izbūvējamās līnijas 
trasi, ja pastāv sekojoši nosacījumi:

- ja zemes īpašniekam lauka apstādīšanai ar mežu nav atbalsta; 
- ja ar mežu apstādāmais lauks atrodas zem līnijas; 

- ja ir kailvadu gaisvadu līnija vai tās vadi pārklāti ar aizsargizolāciju, 

un tā ir 20 kV sprieguma līnija. 

Augstāk minētajiem nosacījumiem jā izpildās vienlaicīgi. Tādā 
gadījumā, pamatojoties uz dotajā momentā noslēgto līgumu, tiek 
izmaksāta kompensācija līnijas izbūves teritorijas apmērā. Līnijas trase 
nav apstādīta ar mežu. 

6.2.8. Kompensācijas izmaksāšana.

Kompensācijas izmaksu izpilda kā vienreizēju maksājumu, ja vien nav 
panākta cita vienošanās. 

6.3. Līguma sastādīšana par tiesībām lietot izbūvētās līnijas trasi.

Līgums par tiesībām lietot izbūvētās līnijas trasi tiek slēgts, vadoties no 
situācijas, tajos gadījumos, kad zemes lietotājs jau ir elektroenerģijas 
patērētājs, un uz viņa zemes daļas tiek veikta jaunas līnijas būvniecība 
ar mērķi uzlabot maģistrālos tīklus.

Saistībā ar līgumu par pieslēgumu bieži vien slēdz līgumu par tiesībām 
izmantot trasi līnijas izbūvei. 

Līgumu par tiesībām izmantot trasi līnijas izbūvei slēdz arī ar zemes 
īpašnieku, kas nav enerģētikas uzņēmuma elektroenerģijas patērētājs. 

Enerģētikas uzņēmuma darbības, kas tika veiktas pirms līguma 
noslēgšanas, ir ļoti nozīmīgas līguma noslēgšanas brīdi. Piemēram, 
pirms veic darbus, kas saistīti ar līnijas trases iezīmēšanu dabā, ir 
jāsaņem atļauja no zemes īpašnieka par doto zemes gabalu, uz kura 
plānots veikt atzīmes. 

Daži enerģētikas uzņēmumi pirms projektēšanas pieprasa no zemes 

īpašnieka rakstisku piekrišanu ar dotās līnijas izbūvi saistīto darbu 

veikšanai tās precīzā atrašanās vietā. 
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7.ELEKTROLĪNIJAS PROJEKTĒŠANA PĒC RELJEFA

7.1. Vispārīga informācija

Pēc nosacīta plāna sastādīšanas, trases izvēlē izmantojot elektrotehnisko 
projektēšanas sistēmu, pamatojoties uz reljefa karti, veic nepieciešamo 
izpēti, mērījumus kā arī trases nospraušanu dabā. 

Elektrolīnijas trases projektēšana pēc reljefa iedalās sekojošos etapos: 

- izpētes veikšanas vai celtniecības atļaujas saņemšana;
- iespējamo pārvietošanās ceļu un ma teriālu novietošanas vietu 
saskaņošana; 
- trasēšana un līnijas aizsargjoslas mērījumi; 
- elektrolīnijas trases kartes sastādīšana;
- vertikālā šķērsgriezuma (garenprofila) aplēses; 
- balstu un balstu atsaišu izvietojuma iezīmēšana ģeogrāfiskajā 
kartē. 

Atkarībā no enerģētiskā uzņēmuma nostādnēm iepriekš minētie 
celtniecības organizācijas un elektrolīnijas projektēšanas pēc reljefa etapi 
kopsummā vai arī kāds no etapiem var tikt izlaisti. 

Parasti, projektējot zemsprieguma elektrolīnijas, reljefa prasības var 
izmantot ierobežotā apjomā, ietverot: atļaujas saņemšanu, elektrolīnijas 
nospraušanu dabā, pagrieziena leņķu aplēses, balstu un balstu atsaišu 
izvietojuma atzīmēšanu ģeogrāfiskajā kartē. 

Augstsprieguma elektrolīnijām ar spriegumu augstāku pār 20 kV tiek 
izmantots pilns projektēšanas pēc reljefa apjoms. 

Mūsdienās, balstoties uz projektēšanu pēc reljefa, parasti tiek sastādīta 
darbu karte un celtniecības materiālu saraksts, vai tīkla līgumdarbu karte. 
Projektētājs parasti noslēdz līgumus par zemes izmantošanu un aprēķina 
iespējamās kompensācijas par zemes izmantošanu, kuras tika apskatītas 
«līguma par zemes izmantošanu elektrolīnijas aizsargjoslas zonā» 
6.punktā. 

7.2. Līnijas trasēšana.

Atļauja izpētei.

Lai sāktu līnijas trasēšanu, jāsaņem atļauja no visiem zemes īpašniekiem, 
kuru teritorijā paredzēts veikt darbus. Tas nozīmē, ka izpētes atļauju parasti 
saņem tieši no zemes īpašnieka, tā tiek sastādīta rakstveidā uz sagatavotas 
vēstules veidlapas vai tiek saņemta mutiski, klātesot diviem lieciniekiem. 
Izpētes atļauju var saņemt arī no pašvaldības institūcijas, pie kam zemes 
īpašniekam tiek nogādāts atbilstošs paziņojums. Otrais veids, kā saņemt 
izpētes atļauju, ir izmantojams tikai tādos gadījumos, ja elektrolīnijas trase 
šķērso vairāku zemes īpašnieku zemes un nav pilnīgas pārliecības, ka tiks 
saņemtas visas mutiskās vai rakstveida atļaujas. 

Atļaujas saņemšanas etapā zemes īpašniekiem nepieciešams nodot 
atbilstošu informāciju par elektrolīnijas celtniecības uzsākšanu, par 
kompensācijām u.c. jautājumiempietiekošā apjomā, jo, ja zemes īpašnieki 
būs nepietiekoši informēti, tiem varētu rasties negatīva attieksme pret 
pētījumiem. Personai, kas projektē līniju pēc reljefa, jābūt ar labām 
komunikācijas īpašībām un jāprot uzturēt pozitīvu attieksmi pret zemes 
īpašniekiem. 

Pēc zemes īpašnieku pietiekošas informēšanas par paredzētajiem 
darbiem drīkst sākt elektrolīnijas trases izvēli ar nolūku veikt kartes 
sastādīšanai nepieciešamos mērījumus. 

Lai iezīmētu gaisvadu elektrolīniju posmos pāri šosejām, dzelzceļiem u.c. 
specifiskiem šķērsojumiem, jādabū speciālas atļaujas.

Nospraužot līniju dabā, jāizvairās no iespējamiem zaudējumiem, tādiem 
kā nenoslogotas līnijas un nevajadzīga mežu izciršana. 

Lai nospraustu līnijas trasi dabā, parasti izmanto speciālus 1,5...2 m 

garus metāla stieņus. 

69. attēls. Metāla stienis līnijas trases nospraušanai.

Uz pauguriem, līnijas pagrieziena leņķos un citās trases izvietošanas 
vietās nepieciešamības gadījumos tiek izmantotas garas spraudkārtis. 
Spraudkārts galā var piesiet kartona vai papīra gabalu, kas padara kārti 
labi saskatāmu.

Ja trasē ir sarežģīta vieta, un karte par to nedod skaidru priekšstatu, tad 
pirms līnijas trasēšanas darbu uzsākšanas plānotais trases posms 
jānomēra ar mērlenti. Tādi mērījumi dod pārliecību, ka līniju tiešām varēs 
nospraust pa paredzēto trasi. Ja līnija tiek nosprausta bez iepriekšējas 
trases apskates, var gadīties, ka izvēlētais trases maršruts pēc kādas 
pazīmes izrādīsies nederīgs, un, veicot trases tīrīšanas darbus, zeme s 
īpašniekiem var tikt nodarīts nepamatots zaudējums. 

Par nocirstiem kokiem, bojātiem žogiem un pārējiem zaudējumiem tiek 
sastādīts detalizēts saraksts, pamatojoties uz šo sarakstu, vēlāk tiek 
izmaksātas kompensācijas. Pēc vietas apskates var uzsākt tiešos līnijas 
nospraušanas darbus. Ar kartes un kompasa (teodolīta) palīdzību no 
līnijas sākuma vai beigu punkta tiek nosprausts līnijas trases virziens 
dabā. 
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70. attēls. Rokas kompass- pelengators, t.i. ar kompasu savietota 

mērlente, ar kuras palīdzību tiek noteikts līnijas virziens. 

Līnijas virziens jānosaka pēc iespējas precīzāk tāpēc, ka pie garāka 
nospraužamās līnijas posma līnijas posma galā būs lielāka novirze. Ir 
zināms, ka 1 grāda kļūda līnijas sākuma punktā 1 km attālumā no sākuma 
punkta izsauks novirzi - 17,5 m. 
Šāda īpatnība jāņem vērā pie līnijas virziena noteikšanas vietās ar lielu 
magnētiskā lauka ietekmi. 
Magnētiskā lauka ietekme, t.i. novirze Somijā rada pozitīvu kļūdu kompasa 
mērījumos. Valsts rietumu reģionos novirze palie linās apmēram par 7 
minūtēm gadā, bet austrumu reģionos tā praktiski paliek nemainīga. 
Novirzes lielums konkrētam reģionam norādīts tā pamat kartē. Virziens 
kartē = virziens pēc kompasa + novirze.

Sākumā virziens tiek uzdots ar trim vai četriem stieņiem, kurus uzstāda 
apmēram 30…50 m attālumā vienu no otra. Pirmais stienis tiek uzskatīts 
par bāzes stieni, bet pārējie - virziena noteikšanai, tie tiek pārvietoti 
atkarībā no vajadzības. 

Darbu veikšanas procesā virziens tiek pārbaudīts kartē un dabā ar repera 
palīdzību. Ja tiek konstatēta kļūda, kas varētu iespaidot tālāko līnijas 
nospraušanu, sākot ar otro stieni tiek veic korekciju vai kļūdu likvidē, radot 
nelielu trases pagrieziena leņķi. Otrais variants tiek izmantots tikai īpašos 
gadījumos. Ar nolūku vei kt kvalitatīvu nospraušanu jāievēro 
apgaismošanas noteikumi. Trasei piemīt tieksme liekties gaismas 
virzienā. Tas saistīts ar to, ka no sāniem krītoša saules gaisma izgaismo 
tikai vienu stieņa pusi, bet stieņa otra puse paliek ēnā, tāpēc tā ir slikti 
saskatāma. Tā rezultātā vietas lokalizācija notiek, izmantojot stieņa 
redzamo pusi, un nospraužamā līnija novirzās gaismas virzienā, veidojot 
nospraužamajā līnijā ieliekumu. Ar atkārtotas kontroles palīdzību un 
atkārtotām korekcijām ne vienmēr izdodas likvidēt kļūdu, kura tiešas 
redzamības attālumā ir tik maza, ka to izdodas atrast ar grūtībām. Kļūda 
bieži atklājas tikai pie gatavas līnijas balstu kontroles, kuru redzamais 
savstarpējais attālums ievērojami mazāks par attālumu starp 
spraudstieņiem.

72. attēls. Bāzes stienis un spraudstieņi. 

71. attēls. Parādīta virziena izvēle pēc kartes. 

Kļūdas var rasties arī no stieņu novirzes vējainā laikā, kā arī no citiem 
faktoriem. Tāpēc stieņi stabili jānostiprina zemē. Nospraušanas brigādes 
aprīkojumā jābūt vieglam lauznim, kurš atļauj veikt drošu stieņu 
nostiprināšanu gruntī. Akmeņainā gruntī stieņi jānostiprina, izmantojot 
papildus stieņus vai akmeņus. Trases nospraudējam, kurš veic vietas 
apskati, parasti ir labas tras es novērtējuma iespējas. Jau pie līnijas 
nospraušanas dažreiz ir iespējams iepriekš noteikt balstu izvietošanas 
vietas, lai gan galīgās balstu izvietošanas vietas parasti tiek noteiktas, 
pamatojoties uz trases garenprofilu, kurš iegūts, veicot vertikālo 
izvērtēšanu.
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73. attēls. Spraudstienis uz klinšaina pamata. 

Pirmā līnijas nospraušana parasti ir arī pēdējā. Tāpēc darbs jau no paša 
sākuma jāizpilda prātīgi un rūpīgi. Tikai pieredzējis nospraudējs var 
nodrošināt taisnu un garu līnijas posmu nospraušanu bez kļūdām. 
Gadījumā, ja tiek pieņemts lēmums par līnijas bal su vietu piketēšanu pa 
nosprausto trasi, tad vajadzības gadījumā pirms celtniecības darbu 
uzsākšanas tiek veikta nospraustās līnijas trases korekcija tajos posmos, 
kur tas ir nepieciešams. Šajos gadījumos var veidot trases koriģēšanas 
leņķus vai arī otrādi– apvienot blakus esošos trases pagrieziena leņķus ar 
nolūku samazināt leņķa balstu skaitu. Ja pēc kaut -kādas pazīmes līnijas 
balsti netiek uzstādīti nospraustajā trasē, zemes īpašniekiem radītie 
zaudējumi tiek nekavējoties kompensēti. 

75. attēls. Ierīkojamā līnijas posma robežas apzīmējums. 

7.3. Garuma mērīšana. 

Mērīšana notiek ar mērlenti, mērtrosi vai lāzera GPS mēraparātu. Mērīšanas precizitātei jābūt ± 1 m robežās. 

74. attēls. Šķēršļa pārvarēšanaredzamības robežās. 

Par ideālu instrumentu trases nospraušanas darbiem tiek uzskatīts 
binoklis, kurš ievērojami palielina redzamības robežu.

Pie trases nospraušanas pāri šķērslim redzamības robežās jāizmanto 
lielāks papildus stieņu skaits, un līnijas trasēšana jāveic īpaši precīzi, tāpēc 
ka šādās vietās bieži tiek pieļautas vēlāk grūti labojamas kļūdas. 
Palīglīnijas iezīmēšana blakus nospraustajai trasei arī ir labs palīgs šķēršļa 
redzamības robežās pārvarēšanai. 

Līnijas robežu zonas iezīmēšanai pa redzētie spraudstieņi trasēšanas 
procesā tiek marķēti ar labi saredzamām krāsainām lentām. Dotie 
apzīmējumi atvieglo kartes sastādītāju darbu, nosakot līnijas ierīkošanas 
zonā zemes īpašnieku ierobežojumus. Par marķēšanas lentām jāizmanto 
lentas no materiāla, kurš dabā noārdās.  

76. attēls. Plastmasas mērlente ar centimetru iedaļām.

77.attēls. Mērtrose, kuras pirmais metrs ir ar decimetra iedaļām, bet tālākā 
daļa – ar pusmetra un metra iedaļām. 
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Mērāmās līnijas ceļā var būt mērīšanu ap grūtinoši objekti: lieli akmeņi, 
upes, neizbrienami purvi u.c. Ar nolūku saglabāt līnijas virzienu un pareizi 
nomērīt attālumus drīkst rīkoties šādā veidā. 

Izveido līnijas punktus, kas atļauj pārredzēt aiz šķēršļa atrodošos vietu. Pēc 
tam nomēra līnijas posma garumu pāri šķērslim atbilstoši 78. attēlam. 

78. attēls. Attāluma nomērīšana pāri šķērslim. 

Noteikt līnijas virzienu šķērsojumā ar ūdenstilpni nav sarežģīti, bet nomērīt 
šķērsojuma garumu - ievērojami sarežģītāk. Garumu var nomērīt, 
piemēram, 79. attēlā parādītā veidā. Jānomēra attālumi «a» un «b», kuri 
atrodas perpendikulāri pret līniju un pret līnijas daļu «c». Līnijas trasei 
paralēlais virziens tiek noteikts ar mēriekārtas palīdzību. 

Attālums «x» tiek aprēķināts, balstoties uz vienādojumu: 

x =(a × c)/ b

Sasummējot nomērītos un aprēķinātos attālumus, iegūst šķērsojuma 
garumu.

Attēls 79. Attāluma mērīšana pāri ūdenstilpnei.

Garuma nomērīšana var tikt veikta arī ar niveliera palīdzību. Gandrīz visiem 
mūsdienu nivelieriem ir ērti attāluma mērīšanas svītru kodi. 

Nivelierī latas skalas 1 cm atbilst 1 m attālumam starp nivelieri un latu, tas 
nozīmē, ka niveliera attālums līdz latai metros atbilst attālumam starp latas 
svītrām centimetros. Šāda mērīšanas metode ļauj apmēram 400 m garā 
posmā nodrošināt precizitāti līdz 0,5…1 m. Ja pielieto lāzera iekārtu, tad 
maksimālais mērīšanas attālums, pielietojot elektronisko tahimetru, var 
sasniegt gandrīz divus kilometrus. Ērta un mūsdienīga attāluma 
mērīšanas iekārta ir GPS. 

7.4. Trases kartes sastādīšana līnijas ierīkošanai. 

Trases karte līnijas ierīkošanai parasti tiek sastādīta augsta sprieguma 
līnijām, bet dažreiz arī 20 kV sprieguma līnijām. Gadījumā, ja tiek pielietoti 
gari laidumi (palielinātsattālums starp balstiem), līnijas trasē jāapzina visi 
šķēršļi, ar kuriem jārēķinās pēc nivelēšanas nosakot balstu augstumus. 

Kartes parasti sastāda pēc līnijas trases pilnas apzīmēšanas. Pat tajā 
gadījuma, ja ir pilns gatavu pamatkaršu komplekts, līnija s ierīkošanai 
trases kartē uz katru pusi no līnijas centrālās ass tiek uznesta visa līnijas 
celtniecībai nepieciešamā informācija, piemēram: celtnes, kanāli, 
ūdenstilpnes, labi pārredzami reljefa objekti (piemēram, akmeņi, zemes 
iekritumi), krustojamās līnijas, ceļi, takas, zemes gabalu robežas, lauki, 
meži, purvi u.c. 

Kartē tiek parādīti arī visi faktori, kas ietekmē konstrukciju projektēšanu, 
pārvadājumu organizāciju un celtniecību. Sastādot kartes, tiek ņemts vērā 
meža vecums un blīvums, kā arī grunts klasifikācija līgumu par zemes 
izmantošanu noslēgšanai elektrolīnijas trases zonā. Šādus pētījumus var 
pasūtīt, piemēram, vietēja mežu apsaimniekošanas apvienībā. Trases 
kartē līnijas ierīkošanai var tikt paredzēta vieta arī šādai informācijai: kartē 
tiek atzīmēti zemes īpašnieku vārdi un uzvārdi, zemes gabalu nosaukumi 
un reģistra numuri. Trases karti līnijas ierīkošanai parasti sastāda mērogā 
1:2000 vai 1:1000. 

Mūsdienās kartes sastāda elektroniskā formā, trases ierīkošanai 
izmantojot mērīšanas (nivelēšanas) datus, kas iegūti, vācot informāciju 
kartes skicei.

Lai sastādītu trases karti līnijas ierīkošanai, var izmantot arī GPS iekārtu. 
Ar tās palīdzību, izmantojot zemes pavadoņu sakarus, uz kartes tiek 
uznesti precīzi punkti un tiek noteikta augstumu st arpība. Ar minēto 
iekārtu savāktie dati tiek saglabāti formātā, kas dod iespēju tos nodot tieši 
līnijas projektēšanas programmai.

80. attēls. Trases karte līnijas ierīkošanai. 
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Pelengatora darbības princips: 
atverot abas acis, noregulējiet kompasu tādā veidā, lai, skatoties caur lēcu, 
mata līnija būtu virzīta tieši uz objektu. 
Skala zem lēcas rāda mērķa objekta virziena leņķi. Mērījuma nolasīšanai var 
izmantot labo vai kreiso aci, kā Jums ērtāk. 

Pie abām atvērtām acīm radusies optiskā p arādība pagarina mata līniju 
virzienā uz objektu virs kompasa korpusa. 

Ar nolūku novērst kļūdas pelengatora mērījumos leņķa mērījumi ir jāveic no 
abiem līnijas posma galiem. Nomērītie virzieni tiek uzrādīti ierīkojamās līnijas 
trases kartes augšējā stūrī, kas dod iespēju viegli noteikt līnijas maršrutu pat 
gadījumos, ja ir pazuduši iezīmēšanas stieņi, ja celtniecības darbi ir 
aizkavējušies. 

81. attēls. GPS iekārta, kas paredzēta projektēšanas darbiem pēc apvidus 
reljefa.

7.5. Leņķu mērīšana.

Lai projektētu konstrukcijas, jānomēra līnijas apstiprinātās trases 
pagrieziena leņķi. Mērīšana notiek, izmantojot salīdzinoši vienkāršus 
līdzekļus, jo mērījumu rezultātiem netiek noteiktas stingras precizitātes 
prasības. Leņķa mērīšana ar precizi tāti līdz 2...3°, tiek uzskatīta par 
pieļaujamu. Pagrieziena leņķus nomēra kartografēšanas procesā. 
Rokas kompass – pelengators- mēraparāts (82. attēls), kas pēc daudziem 
rādītājiem izrādījās par praktiskāko dažādos elektromontāžas darbos 
izmantojamo leņķu mērīšanas līdzekli. Mēraparāts aprīkots ar viegla metāla 
apaļai skalai uzstādītu magnētisko rādītāju (bultiņu). Kompasa korpuss 
piepildīts ar šķidrumu, kas bremzē bultiņas svārstības. Lai nolasītu apaļās 
skalas vērtības, korpusa malai piestiprināta lēca. Lēcas redzes laukā 
saskatāmā šautriņa ir gan virziena rādītājs, gan indeksa rādītājs. 

Kompasu – pelengatoru izmanto arī leņķu starp dažādiem punktiem 
mērīšanai. Uzstādīšanas vietā objektīvu pēc kartes novirza uz katru punktu 
neatkarīgi no magnētiskās bultiņas novirzes. Atbilstošo virziena rādījumu 
nolasa no apaļās skalas, bet starpība starp nolasītajiem rādījumiem līdzinās 
leņķim starp punktiem. 

Izmantojot kompasu, jāatceras, ka metāla objekti ietekmē tā darbību. 

82. attēls. Kompasa – pelengatora novietojums, izdarot mērījumus. 

83. attēls. Mērīšana ar kompasa – pelengatora palīdzību. 

Tā kā kompass – pelengators tiek pielietots ērtākai elektrolīnijas trases 
kartografēšanai, leņķu vērtība var tikt aplēsta kā starpība starp virzienu 
leņķiem. 

Leņķu noteikšana ar tahimetra palīdzību.

Ja elektrolīnijas iezīmēšanas brigāde ir apgādāta ar tahimetru, tad leņķu 
mērīšana notiek ar mēriekārtas horizontālā rāmja palīdzību, uz kura 
iezīmētas leņķu vērtības. 

Līnijas virziena atzīmēšana notiek a r tahimetru, bet leņķa lielums tiek 
aplēsts balstoties uz mērījumu starpību.

Leņķu noteikšana ar attālumu mērīšanas palīdzību.

Leņķus var aprēķināt arī ar garuma mērīšanas palīdzību. Šāda metode 
parādīta 84. attēlā. Metode dod praktiskai izmantošanai pietiekoši precīzu 
rezultātu, bet, salīdzinot ar iepriekš aprakstītajām metodēm, ir ievērojami 
sarežģītāka. 

84. attēls. Principiālā shēma leņķa aplēsei, izmantojot attālumu 
mērīšanu.
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19.tabula. No tabulas var noteikt leņķa lielumu pie noteikuma, ka trīsstūra malas vienādas ar 20 m un «e» - ir trīsstūra pamats. 

e/m α / ° e/m α / ° e/m α / °

0,35 1 5,57 16 10,69 31

0,70 2 5,92 17 11,03 32

1,05 3 6,26 18 11,36 33

1,40 4 6,60 19 11,70 34

1,75 5 6,95 20 12,03 35

2,09 6 7,29 21 12,36 36

2,44 7 7,63 22 12,69 37

2,79 8 7,98 23 13,02 38

3,14 9 8,32 24 13,35 39

3,45 10 8,66 25 13,68 40

3,83 11 9,00 26 14,01 41

4,18 12 9,34 27 14,34 42

4,53 13 9,68 28 14,66 43

4,88 14 10,02 29 14,98 44

5,22 15 10,35 30 15,31 45

Lielums un leņķa virziens tiek uznests kā pikets leņķa balsta vietā un uz 
ierīkojamās līnijas trases kartes. Uz kartes parasti tiek attēlotas taisnas 
līnijas, bet leņķi tiek uznesti nosacītu apzīmējumu veidā. Piemēram, V 20° 
nozīmē līnijas virziena novirzi uz kreiso pusi par 20°. 

7.6. Garenprofila vertikālā uzmērīšana.

Pēc līnijas trases kartografēšanas nākošais uzdevums ir trases vertikālā 
uzmērīšana ar nolūku sastādīt līnijas garenprofilu. Salīdzinot ar vizuālo 
novērtēšanu, vertikālā uzmērīšana dod noteiktas priekšrocības tāpēc ka, 
pamatojoties uz garenprofilu un vada nokari, var 

pietiekoši precīzi noteikt balstu uzstādīšanas vietas un balstu augstumus, 
kā arī izvairīties no kļūdām pie konstrukciju aplēsēm un balstu 
uzstādīšanas vietas izvēles. Jāatzīmē, ka, jo garāks laidums no vadu un 
balstu konstrukciju viedokļa, jo vairāk līnija pamanāma dabā, jo lielāka 
loma vertikālajai uzmērīšanai. Pateicoties vertikālajai uzmērīšanai, var 
aprēķināt spēkus, kas iedarbojas uz katru balsta konstrukciju un novērst 
negatīvās vadu svara slodz es traversās līnijas posmā ar lielām trases 
augstuma atzīmju starpībām. 

85. attēls. Ierīkojamās līnijas trases garenprofils.
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Vertikālā uzmērīšana ir sarežģīts darbs, kas prasa labu profesionālo 
sagatavotību, kāda elektro enerģētikas uzņēmumā ir tikai dažiem līniju 
montētājiem. 

Vertikālajai uzmērīšanai tiek izmantotas sekojošas ierīces: 

- tahimetrs, 
- nivelieris, 
- deklinators- magnētiskās deklinācijas ( magnētadatas 
novirzīšanās no ģeogrāfiskā meridiāna) mērīšanas aparāts,
- GPS iekārta.

Vertikālā uzmērīšana tiek veikta pa līnijas centra asi, uzmērīšanas solis tiek 
izvēlēts atkarībā no vietas apstākļiem tādā veidā, ka līdzenā vietā attālumi 
starp mērījumu izdarīšanas punktiem varētu būt ievērojami garāki kā 
paugurainā vietā. 

Vertikālā uzmērīšana ar tahimetra palīdzību.
Tahimetrs– elektronisks mēraparāts, kas nosūta izstaroto infrasarkano 
staru kūli uz pārvietojamu prizmu, nomērot attālumu līdz prizmai un prizmas 
augstumu. Tahimetru uzstāda punktā, no kura tiek veikta mērīš ana– tas 
parasti ir līnijas izejas vai pagrieziena leņķa punkts. Pārvietojot prizmu pa 
līnijas centra asi, tiek izdarīti mērījumi vajadzīgajam mērīšanas punktu 
skaitam. 
Mērījumu dati parasti tiek saglabāti tahimetram pieslēgtajā lauka datorā, no 
kurienes tos elektroniskā formā nodod garenprofila zīmējuma sastādīšanai. 

87. attēls. Daļa protokola par vertikālās uzmērīšanas rezultātiem, kas 
noderīga deklinatoram un nivelierim. 

Vertikālā uzmērīšana ar deklinatora palīdzību. 
Vertikālā uzmērīšana ar deklinatora palīdzību – pati lētākā uzmērīšanas 
metode. 

88. attēls. Deklinators un tā skalas. 

86. attēls. Trases vertikālajai uzmērīšanai izmantojamais tahimetrs ar 
lauka datoru. 

Vertikālā uzmērīšana ar niveliera palīdzību.
Ar niveliera palīdzību uz portatīvās latas saskaita svītrotos kodus un 
nomērītos augstumus ieraksta mēraparāta atmiņā.
Pēc nivelēšanas rezultātiem sastāda žurnālu, kurā tiek attēloti līnijas 
trases vertikālās uzmērīšanas dati ar zemes virsmas augstuma atzīmēm.

Pastāv deklinatori ar leņķa un procentu skalu, kā arī speciāls meža 
izstrādātājiem konstruēts gipsometrs, ar kura palīdzību augstuma 
atzīmes tiek nolasītas 15 m 20 m attālumos starp mērpunktiem vai 
arī gipsometrs tiek novietots iepriekš norādī tos mērīšanas punktos. 
Vertikālajai uzmērīšanai labāk piemērots deklinators ar procentu 
skalu, kurš ļauj viegli aprēķināt augstumu, neskatoties uz to, ka nav 
augstumu pārveides tabulas. Tālāk dotas formulas vertikālai 
uzmērīšanai un augstuma aplēsēm ar dek linatora palīdzību, kura 
skalai ir procentu dalījums. 
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Augstums (h) = kārta % × s,

100

Kārta (%) = h × 100
s

Attālums (s) = h × 100 
kārta % 

1 % kārta = augstumu starpība 1 m uz simts metriem. 

Lauka mērījumu gaitā, kas paredzēti deklinatora protokolā, tiek norādīti 
attālumi starp nivelēšanas punktu un novērošanas punktu, kā arī tiem 
atbilstošā kārta. Tādu mērījumu rezultātu precizitāte atpaliek no 
precizitātes, kādu nodrošina nivelieris un tahimetrs.

Novērošanas procesā jāievēro sekojoši momenti: 

Pats svarīgākais ir noteikt vienādus attālumus no zemes virsmas līdz 
novērošanas punktam, mērķa punktā tiek izmantotas latas ar galos 
nostiprinātām krāsaina materiāla strēmelēm, kas veicina ēr tu mērķa 
saskatīšanu. 

Latu augstumam jābūt tādam, lai, rēķinoties ar to nostiprināšanu gruntī, tās 
atrastos mērītāja acu līmenī. 

Otrs svarīgs moments ir apstāklī, ka attālums starp novērošanas punktu un 
mērķa punktu tiek mērīts pa horizontāli. Gadījumā , ja novirzās no 
horizontālā mērījuma, tad attālums, kā arī nomērītais augstums būs 
kļūdaini. 

Trešais moments, kas prasa uzmanību, izpaužas apstāklī, ka personai, 
kura veic mērījumu, jāatrodas iepakaļ attiecība pret darbības virzienu, bet 
viņa palīgam – priekšā. Tāds darbības veids apliecina to, ka protokolā 
ienestais izejas punkta slīpuma mērījums būs pārliecinošs.

89.attēls. Nivelēšana ar deklinatora palīdzību. 

No novērošanas punkta var veikt neierobežotu daudzumu mērījumu. Pie 
tam pārvietojas tikai palīgs. 

Ar deklinatoru nomēra arī vada attālumus no zemes, koku augstumus, 
piemēram, ar nolūku noskaidrot nociršanas nepieciešamību un iespējas, kā 
arī citu objektu augstumus. 

Lai nomērītu uzbūvētas līnijas vadu augstumus, bet ar to palīdzību arī 
balstu augstumus, tiek izmantoti arī ultraskaņas mēraparāti.

7.7. Balstu un atsaišu izvietošanas vietu atzīmēšana. 

Balstu un atsaišu izvietošanas vietas zemsprieguma līnijām un 20 kV 
līnijām tiek uznestas dabā trasēšanas un mērīšanas procesā. 

Ja balstu un atsaišu izvietošana dabā tiek noteikta ar lauka mērījumu 
palīdzību, tad to atzīmēšana uz vietas notiek atsevišķa sagatavošanas 
darba rāmjos. 

Balsta uzstādīšanas vietas atzīmēšana: 

Balsta vieta tiek noteikta, izejot no līnijas kon strukcijas. Gadījumā, ja ir 
līnijas karte, balsta novietošanas vietas mērīšana tiek veikta, izmantojot 
apkārtnē atrodošās zīmes (kanāli, robežas, meža robežu zīmes, ceļi, 
krustojamās līnijas, lauku robežas un meži), kā arī izmantojot mērījumu 
vietās uzstādītos piketus. Ja līnijas nav, jāsāk ar leņķa balstu un citu 
precīzi uzdotu balstu vietas novietojumu laidumos, kas paredzēti līnijas 
konstrukcijā. 

Piketa mietiņu stūra balstam novieto precīzi leņķa virsotnē, bet taisnā 
posma balstam (starpbalstam) – uz līnijas vidus ass. 

90.attēls. Balsta un atsaišu un piketa mietiņš. 

Balsta vietas atzīmēšanai par piketa mietiņu var kalpot, piemēram, 1 m 
gara no viena gala noasināta koka lata, ko stabili nostiprina gruntī. 

Starpbalsta piketam uzne s sekojošus apzīmējumus: balsta numurs, 
balsta garums un klase, stūra balsta piketem – līnijas pagrieziena leņķa 
lielumu. 

Atsaišu izvietošanas vietu atzīmēšana:

Stūra un nozarojuma balstiem jānosaka balsta enkuru novietošanas 
vietas. Sevišķos gadījumos balsta enkuru novietošanas vietas var noteikt 
ar līnijas karti vai darba shēmu. Vispārēja prasība nosaka, ka nozarojuma 
balsta atsaite tiek novietota paralēli nozarojuma līnijai tās pievienojuma 
balsta pretējā pusē, bet stūra balstam – līnijas pagrieziena leņķa 
bisektrisei pretējā virzienā. 
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Atsaites enkura attālums līdz balstam tiek noteikts, balstoties uz leņķa 
lielumu, vada masu un telpu, kura tiek izmantota atsaišu sistēmai. Šajā 
sakarībā jāpārbauda atsaišu virziena un attāluma no balsta atbilstība. 
Attālums no atsaites enkura līdz balstam parasti tiek norādīts darba shēmā.

Stūra balsta atsaites virziens vienmēr tiek noteikts, balstoties uz 
mērījumiem. Ar mērlentes palīdzību var veikt mērījumus leņķa sadalīšanai 
vienādās daļās šādā veidā: 

1. Nomērīt attālumu «a» no leņķa balsta abos līnijas virzienos un 
atzīmēt to ar piketa mietiņiem. 
2. Nomērīt attālumu starp piketa mietiņiem leņķa iekšpusē, rezultātu 
izdalīt ar divi, bet iegūtajā vidus punktā uzstādīt līnijas atzīmēšanas 
mietiņu. 
3. Uz līnijas no ārēja leņķa puses uz uzstādīt mietiņu. 

91.attēls. Atsaites virziena aplēses princips. 

92.attēls. Atsaites virziena noteikšanas ierīce. 

Atsaites virzienu nedrīkst noteikt pēc principa «man tā liekas». Piemēram, 
mūsdienu 20 kV gaisvadu elektrolīnijām ir samērā lieli vadu nostiepumi un 
smagas konstrukcijas, tādēļ pat vismazākā atsaites virziena kļūda var 
novest pie balsta konstrukciju deformācijām, balsta sagāšanās un 
krišanas, radot līnijas ekspluatācijas traucējumus. 

Iepriekš aprakstīto mērījumu var viegli veikt ar 92.attēlā parādīto atsaišu 
leņķu noteikšanas ierīci. Ierīci piestiprina zemē nostiprinātai latai, ar ierīces 
tēmēkli uzdod vajadzīgo atsaites virzienu. 

Atsaites enkura vietu atzīmē ar koka latu, uz kuras virsmas tiek uznesti 
sekojoši dati: atsaite un izmantojamais enkurs. 
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8. DARBU VEIKŠANAS PLĀNS

8.1. Vispārīgā informācija

Šajā nodaļā tiek apskatīta atsevišķu gaisvadu elektrolīnijas celtniecības 
darbu veikšana pēc darbu kartes, kas sastādīta pieteikumā par d arbu 
veikšanu norādītajiem darba vietu punktiem un darbinieku vienībām, 
pamatojoties un lauka projektēšanas rezultātiem, ietverot konstrukciju un 
materiālu sarakstus.
Te ir parādīts piemērs vienam no darbības veidiem, kuri dažādiem 
enerģētikas nozares uzņē mumiem var ievērojami atšķirties. Daudzi 
uzņēmumi materiālu sarakstu sastādīšanai plaši izmanto datoru 
programmas. Ja nepieciešams, šādus sarakstus var sastādīt no rokas. 

8.2. Darba karte

Darba karti sastāda līnijas lauka projektēšanas procesā. Balstu atsaites, 
sadales skapji, transformatoru apakšstacijas un analogi objekti tiek 
norādīti paredzēto darba vietu punktos kā numuri, kas uznesti uz darba 
kartes ar blakus norādītiem nosacītiem apzīmējumiem.
Sastādot darba karti, izmanto vispārējos nosacītos apzīmējumus, kuri bija 
apskatīti iepriekš 2. nodaļā «Darba kartes – darba zīmējumi».

Darba kartes tiek sastādītas, piemēram, ar sistēmas «X-power» palīdzību.

93. attēls.  Darba karte šeit izklāstītajam piemēram Somijā.
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Uz darba kartes jābūt uznestiem sekojošiem apzīmējumiem: 
- jaunie pieslēgumi,
- jaunie balsti,
- maināmie balsti,
- atsaites,
- līnijas tips,
- sadales skapji, transformatoru apakšstacijas un pārējie atsevišķie 
objekti,
- zemējumi,
- demontējamās līnijas un balsti un pārējās konstrukcijas,
- apzīmējumi, kas brīdina par līnijas trasē esošiem īpašiem objektiem: 
robežstabi, lieli kanāli, ūdensapgādes līnijas, dabas un pārējie objekti,
- saskaņotie pārvietošanās maršruti, 
- materiālu noliktavas un izkraušanas vietas.

Papildus tam tiek sastādīti laidumu, kā arī pagrieziena leņķu saraksti 
jaunajai līnijai.

8.3. Konstrukciju saraksts.

Sadales tīklu celtniecībā tiek plaši izmantotas «Head Power» standarta 
konstrukcijas. Konstrukciju saraksts katram atsevišķam dar ba punktam 
tiek sastādīts, izvēloties tam atbilstošu konstrukciju un ievadot 
konstrukcijas kodu standartizēto konstrukciju informācijas sistēmā. 

Mūsu piemēra konstrukciju saraksts:

konstrukciju saraksts pa darba punktiem «NN»,
sastādītais «NN»,
proiekts gatavs,
darbs gatavs,
papildus ziņas,
ekvivalentais laidums 48,82.

Darba punkts 1

Kods

(leņķis/konstrukcija – laidums līdz nākošajam punktam: 44,00) 

Nosaukums
Datums Vienība

A42 Sala izturīga konstrukcija ar uzgriezni un āķi 50 mm2 1

AM 35 Piekaramais savītais kabelis  AL 3x35+50 mm2 45 m

Darba punkts2 (leņķis/konstrukcija – laidums līdz nākošajam punktam: 49,00) 

Kods Nosaukums Daudzums Vienība

210KR Ar kreozotu piesūcinātā koka balsts LK 2/10 1

A11 Leņķa konstrukcija 1

AM 35

Darba punkts 3

Piekaramais savītais kabelis  AL 3x35+50 mm2

(leņķis/konstrukcija – laidums līdz nākošajam punktam: 53,00)

50 m

Kods Nosaukums Daudzums Vienība

210KR Ar kreozotu piesūcinātā koka balsts LK 2/10 2

A21 Leņķa konstrukcija 1

AM 35 Piekaramais savītais kabelis AL 3x35+50 mm2 55 m

P12 Viegls A – veida balsts 1

Draba punkts4 (leņķis/konstrukcija – laidums līdz nākošajam punktam: 48,00) 

Kods Nosaukums Daudzums Vienība

210KR Ar kreozotu piesūcinātā koka balsts LK 2/10 1

A11 Nesošā konstrukcija  1

AM 35

Darba punkts5

Piekaramais savītais kabelis AL 3x35+50 mm2

(leņķis/konstrukcija – laidums līdz nākošajam punktam: -)

50 m

Kods Nosaukums Daudzums Vienība

1531_025 Zemsprieguma līnijas gala balsts AX4x25 1

210KR Ar kreozotu piesūcinātā koka balsts LK 2/10 1

661 Atsaites enkurs HL43 1

A32 Gala konstrukcija 50 mm2 1

C1509

Darba punkts

Zemsprieguma vertikāls zemējums 

(leņķis/konstrukcija – laidums līdz nākošajam punktam: -)

1

Kods Nosaukums Daudzums Vienība

AMC 25 Zemspriegumanozarojuma kabelis AMCMK 3x25+16 mm2 130 m

CU25 Vara vads zemēšanai Cu-25 25 m
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8.4. Materiālu saraksts. 

Materiālu saraksts darbuzņēmēja vai brigādes noliktavai tiek sastādīts, 
pamatojoties uz to pašu sistēmu, kāda tā bija sastādot konstrukciju sarakstu 
darba punktiem. 

Izmantojamie sērijas materiāli tiek izvēlēti atkarībā no piegādātājiem. Mūsu 
piemērā piegādātājs ir SLO.

Materiālu saraksts piemērā:

Materiālu saraksts «NN»
Materiālu sērija «SLO»
Sastādītājs «NN»
Projekts gatavs
Darbs gatavs
Papildus ziņas
Ekvivalentais laidums 48,82

Artikuls

0655513

Nosaukums

AMKA3x35+50 mm2 1kV

Daudzums

210

Vienība 

m

1343420 Serdenis ar vītni M20 2,3 m

1344020 Uzgrieznis ar sešu šķautņu galviņu M20 8 gab.

1344107 Kvadrātiska starplika M20 KS,60x60x7mm 8 gab.

1373147 Kūļa savilcējs BT4LH-TLO 7,0x378 4 gab.

5021027 Enkura plate  SFS2648 HL43 1 gab.

5021066 LS20 cilpa plāksnei KS(SH81) 1 gab.

5021456 Austiņa 15 mm trosei 2 gab.

5022081 Balsta plastikāta uzgalis EPH 19 5 gab.

5025002 Kāsis RKKP KS 2 gab.

5025011 Piekāršanas kāsis RKKS240 SOT90.2 2 gab.

5025045 Uzgriežņa āķis PD 2.2 M20 1 gab.

5025096 Stiprinājums EKK6 10 gab.

5025108 Piekāršanas konsole SO214 3 gab.

5025162 SDE5115005R O - vads 50 mm2 2 gab.

5049210 Koka balsts, LK 2 Balsts210 5 gab.

5055926 2- pusēja plāksne koka siešanai 

Galv.130x130 mm

4 gab.

5232012 Aizsargpanelis 4x4-50 mm 2 1 kV 1 gab.

5260011 KASU-35, 35x2300, KS 1 gab.

AMC25 Zemsprieguma barošanas kabelis.
AMCMK3x25+16 mm

130 m

C1509 Zemsprieguma vertikālais zemētājs 1 gab.

CU25 Vara vads zemēšanai Cu-25 25 m
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8.4. Darba apjomu saraksts

Tā kā lielāko elektrotīklu celtniecības darbu apjomu mūsdienās izpilda 
specializētās līgumorganizācijas, izpildāmie darbi sadalīti darba vienībās ar 
atsevišķām kalkulācijām. Darba apjomu saraksts parasti tiek sastādīts 
elektroniskā formā. Mūsu piemērā tiek izmantota materiālu vadības 
programma «Liinoks». 

Darba apjomu saraksta piemērs:

Pozīcija Materiāls Daudzums 

1 Nulles cikla darbi 1.00 gab.

02100 Vispārīgie

2 Nesošās konstrukcijas montāža AMKA 2.00 gab.

11011 Gaisvadu zemsprieguma elektrolīnijas 

3 Nesošās konstrukcijas montāža AMKA 1.00 gab.

11021 Pj-ilmajohdot

4 Nulles konstrukcijas montāža 2.00 gab.

11031 AMKA Gaisvadu zemsprieguma elektrolīnija 

5 Blīve AMKA3x35+50-AMKA 3x50+70 200.00 m

11112 Gaisvadu zemsprieguma elektrolīnija

6 Zemsprieguma kabeļa A25 ierīkošana 130.00 m

15111 Zemsprieguma apakšzemes kabeļi 

7 Zemsprieguma apakšzemes kabeļa gala uzmavu montāža balstos 4x16 1.00 gab.

15310 Zemsprieguma apakšzemes kabeļi

8 Balstu ar klasi 2 9-10 m, montāžas kabeļi 5.00 gab.

61210 Koka balsts 

9 A – veida balsta vai vieglā A – veida balsta ierīkošana 1.00 gab.

62010 Koka balsti 

10 Atsaites 1x25, enkura plates HL43, enkura stieņa montāža   1.00 gab.

65110 Atsaites

11 Zemēšanas vada PEN ierīkošana 1.00 gab.

85110 Zemējums



61

9. PASŪTĪJUMS UN REALIZĀCIJA

9.1. Vispārīga informācija

Sadale tīkla operators parasti pasūta tīklu celtniecības darbus specializētās 
līguma organizāc ijās. Lai sastādītu pasūtījumu un izpildītu darbu, ir 
vajadzīgs pietiekošs dokumentu apjoms, uz kuru pamata darbi var tikt 
pasūtīti, izvērtēti un izpildīti. Enerģētikas rūpniecības asociācijas 
«Elektrotīkla rekomendācijās» noteikti pamatnosacījumi līgumdar bu 
veikšanai. 
Dokumentu paraugos attiecībā uz darbuzņēmēju, kurš izpildīs darbus tīkla 
celtniecībā, tiek lietots nosaukums „darbuzņēmējs” bet attiecībā uz 
celtniecības pasūtītāju – „pasūtītājs”. Atbilstoši vispārējiem tehniskiem 
noteikumiem projektēšanas dokumenti ietver, cita starpā, darba objekta 
rasējumus, darba apjomu sarakstus, darbu aprakstus atsevišķi pa darbu 
veidiem u.c. darbu veikšanai nepieciešamos dokumentus. 

9.2. Pasūtījuma sastādīšana.

9.2.1. Priekšlikuma pieprasījuma saturs. 

Pasūtītājs sastāda priekšlikuma pieprasījuma vēstuli, izmantojot tipveida 
formu kurā viņš prasa pieteikt objekta celtniecības priekšlikumu, 
piemēram, kopējam līgumam, pamatojoties uz vienotiem darbu 
izcenojumiem. Vēstulei tiek pievienoti ar pieprasījumu saistītie dokumenti 
un formas priekšlikuma sastādīšanai.

Priekšlikuma pieprasījuma dokumenti:
- priekšlikuma pieprasījuma vēstule, 
- līgumdarbu veikšanas programma un dokuments par darbu 
drošības noteikumiem,
- pasūtītāja instrukcija «Ekspluatācijas noteikumi»,
- darbu apraksts,
- rasējumi atbilstoši rasējumu sarakstam,
- darba apjomu saraksts un vienoto izcenojumu saraksts,
- vispārīgās darbu «Elektrotīkla rekomendācijas RU B3:08».

9.2.2. Darbu apraksts atsevišķi pa darbu veidiem.

Instrukcija par darbu aprakstu atsevišķi pa d arbu veidiem atrodas 
«Elektrotīkla rekomendācijās RU B1:01». Šis apraksts apskata tikai ar 
konkrētu darbu saistītās darbības. Tas tiek izmantots kā vispārīgā darba 
apraksta papildinājums un precizējums. 
Šajā aprakstā tiek norādīts, piemēram, vai darbi tik s veikti pēc speciāla 
projekta, norādīti projekta izstrādātāja vārds un uzvārds, kā arī viņa 
kontaktēšanās dati. 

Gaisvadu elektrolīnijas ar spriegumu 20 kV montāžas darbu apraksts 
satur, piemēram, šādu informāciju:
- gaisvadu elektrolīnijas ar spriegumu 20 kV montāža notiks pēc 
rasējumiem, ievērojot vecās «sparrow» troses nomaiņu ar jaunu 
«Pigeon» trosi posmā Niemi - Lahti; 
- balstu izvietošanas vietas uznestas reljefā; 
- pēc līnijas stigas izciršanas noteiktajā posmā pasūtītājs 
pārbauda līnijas augstumu un balstu garumu krustojumā. Par izciršanas 
darbu pabeigšanu jāpaziņo projektētājam, kurš veic lauka projektēšanu. 
Paziņojumam jābūt nodotam divas dienas pirms darbu pabeigšanas; 
- vecie balsti tiek demontēti pilnībā, tajā skaitā arī mežu posmos, 
veco balstu nokraušanas vieta – Mjakitija ielā 1.;
- pārējie demontētie un sašķirotie tīkla materiāli tiek nogādāti 
pasūtītāja noliktavā pēc adreses Mjakitija ielā 4.

0,4 kV sprieguma gaisvadu elektrolīnijas montāžas darbu saraksts ietver, 
piemēram, sekojošu informāciju:
- veicot darbus tiek ievēroti projekta rasējumi; 
- pasūtītāja atzīmētās balstu uzstādīšanas vietas dabā;
- izbūvējamie zemējumi, kas norādīti projekta rasējumos; 
- vecie balsti, tajā skaitā arī meža posmos;
- veco balstu nokraušanas vieta – Mjakitija ielā 1;
- pārējie demontētie un sašķirotie tīkla materiāli tiek nogādāti 
pasūtītāja noliktavā Mjakitija ielā 4.

9.2.3. Darbu apjomu saraksts.

Darbu apjomu saraksts – elektrotīkla celtniecības darbuzņēmuma 
dokuments, kuru pasūtītājs sastāda projektēšanas procesā paralēli darbu 
aprakstam. Darbu apjomu saraksts ietver materiālu sarakstu un darbības 
operācijas, piemēram, tranšejas ierīkošanas garuma norādi kabeļiem, 
datus par līnijas stigas iztīrīšanu u. c.
Priekšlikuma pieprasījumam pievienotais darbu apjomu saraksts ir
atbildību uzliekoša rakstura.

Darba apjoma saraksts, kas pievienots pieteikuma priekšlikumā, satur 
saistošu raksturu. Sastādot darbu apjoma sarakstu, tiek ievēroti sekojoši 
principi (saīsināti «Elektrotīkla rekomendācijas RU A6a:01»):
- Tīkla standarta konstrukcijas tiek norādītas atsevišķi pa darba 
punktiem, par darba punktiem jāsaprot balsts, transformatoru 
apakšstacija pieslēgums vai cits ar ciparu kodu norādīts punkts.
- Par standarta konstrukcijām informācijas tīklā sastādīts 
kopējais darbu apjomu saraks ts, kas atspoguļo katra tipa standarta 
konstrukciju kopējo skaitu. Darbu apjoma saraksts, kurš sastādīts pa 
atsevišķiem darbības veidiem, vajadzīgs materiālu nogādei katrā darbu 
punktā.
- Kabeļu un vadu garums, tranšeju garums kabeļu ierīkošanai un 
citi mate riāli vai operācijas, kas nav ieslēgtas standarta konstrukciju 
komplektos, tiek norādīti darbu apjoma sarakstā. 
- Kabeļu un vadu garumi tiek norādīti kā garumi pa horizontāli. 
Darbu izpildītājs pie balsta posma garuma pieliek klāt papildus rezerves 
garumu, kurš saistīts ar nostiepumiem un mainīga reljefa apvidu; rezerves 
garums, kurš nepieciešams pievienošanai transformatoru apakšstacijai, 
ka arī papildus rezerves garums, kurš saistīts ar gaisvadu elektrolīniju 
montāžas metodēm. 

- Izcirstā vai iztīrītā līnijas posma stigas garums un platums, kā 
arī novācamo koku skaits.

9.2.4. Iekārtu piegāde. 

Pasūtītājs izvēlas iekārtu piegādātāju, par kuru informācija tiek norādīta 
darbu apjoma sarakstā. Ievērojot «Elektrotīkla rekomendāciju», 
vispārīgos principus, nepiec iešamo iekārtu līgumdarbu izpildei piegādā 
darbuzņēmējs, (darba izpildītājs). 
Iekārtas var piegādāt arī pasūtītājs:
- Pasūtītājs var piegādāt pamata komponentes, piemēram, 
transformatoru apakšstaciju un transformatoru, kā arī iekārtas ar lielu 
piegādes termiņu. 
- Pasūtītājs var piegādāt visas iekārtas.
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Darba apjomu sarakstā iztrūkstošajām mazajām komplektējošām detaļām 
jābūt detalizēti noteiktām, piemēram, jānorāda, ka sarakstā nav iekļautas 
spailes gaisvadu pārvades līnijām; kabeļu piestiprināšanas detaļas, kā arī 
visas koka skrūves un vadu savilcēji. 

9.2.5. Priekšlikuma apstiprināšana.

Priekšlikumu salīdzināšana notiek, pamatojoties uz darbu apjoma 
sarakstiem un vienotām cenām, ko priekšlikumā piedāvājis darbuzņēmējs. 
Priekšlikuma izvēle notiek, pamat ojoties vai nu uz kopējiem 
ekonomiskajiem rādītājiem, vai arī uz pašu zemāko cenu. 
Darbuzņēmuma līgums skaitās noslēgts pēc pasūtītāja un darbuzņēmēja 
atbilstoša dokumenta parakstīšanas. 

9.3. Realizācija.

9.3.1. Vispārīga informācija.

Izpildot elektr otīkla celtniecības darbuzņēmuma līgumu, tiek ievēroti 
noslēgtā līguma noteikumi, kā arī tiek ievēroti vispārīgie līgumu noteikumi 
YSE 1998 (RT 16 -10660). Darbuzņēmējam jāizpilda prasības, kuras 
pasūtītājs ir noteicis projekta dokumentos un instrukcijās. 
Pasūtītājs nodod darbuzņēmējam divus projekta dokumentu komplektus 
darbu izpildei un vienu komplektu kontroles rasējumu. 
Darbuzņēmējam jāievēro Likuma 410/1996 par elektrodrošības tehniku 
prasības un Lēmumu 498/1996 par drošības tehnikas prasību ievērošanu 
elektriskos darbos, kuri izdoti, pamatojoties uz Tirdzniecības un 
Rūpniecības ministrijas tiesību aktiem, kā arī uz apkārtējās vides 
aizsardzības programmu, ko sagatavojis pasūtītājs darba aprakstā.

Darbuzņēmējam jāizpilda sekojošu standartu prasības:

- standarts SFS 6000 elektromontāžas darbi, 
zemspriegums, 
- standarts SFS 6001 elektromontāžas darbi, 
augstspriegums, 
- standarts SFS 6002 elektrisko darbu drošības 
tehnika, 
- standarts SFS 6003 zemsprieguma gaisvadu 
elektrolīnijas,
- standarts SFS-EN 50341-1 maiņstrāvas līnijas 
ar spriegumu virs 45 kV,
- standarts SFS-EN 50423-1 maiņstrāvas līnijas 
ar spriegumu virs 1 kV un līdz 45 kV,
- standarts SFS -EN 50341 -3-7 gaisvadu 
maiņstrāvas elektrolīnijas ar spriegumu virs 45 kV, 
nacionālais standarts. 

Izpildot standartu prasības, jāievēro pārejas periodi, kuru laikā ir pieļaujama 
visu darbojošos tiesību aktu un standartu izmantošana. 
Tehnoloģiskās drošības vadība savos izdotajos norādījumos «TUKES S 
10» apstiprina standartus un izdevumus, kuri šinī momentā ir spēkā un 
attiecas uz elektrisko iekārtu drošību un elektrisko darbu drošības tehniku. 

Darbuzņēmējam tāpat jāievēro:

- „ Stipro strāvu gaisvadu elektrolīnijas A4-93”, kurus izdevusi 
Elektrotehniskā inspekcija, 
- „Elektrotīkla rekomendācijas”, kuras izdevusi Enerģētikas 
rūpniecības asociācija,
- citi standarti un instrukcijas, ko piedāvājis pasūtītājs,
- iekārtu izgatavotāju instrukcijas. 

Darbu izpildei darbuzņēmējs izmanto profesionālu personālu. 

Darba līgumam jābūt izpildītam nevainojami, atbilstoši uzņēmēja līgumam
un projekta dokumentācijai, ievērojot montāžas darbu izpildes tradīcijas 
pat tādos gadījumos, ja kādas tradicionālas prasības projekta 
dokumentācijā nav uzrādītas. 

9.3.2. Sadales tīkla ekspluatācijas pasākumi līgumdarbu izpildes 

procesā.

Pasūtītāja, pa matojoties uz «Elektrotīkla rekomendāciju RU B1, 
eksplutācija:01», sastādītais dokuments «Ekspluatācijas noteikumi», kas 
attiecas uz elektrotīkla ekspluatācijas pasākumiem celtniecības 
līgumdarbu izpildes laikā, tiek pievienots katra elektrotīkla celtniecī bas 
darbuzņēmēja dokumentiem. 

Ekspluatācijas darbībai jebkurā gadījumā tiek nodrošināta drošība un 
uzticamība tā, lai patērētāju elektroapgādes atteikumu skaits un ilgums 
būtu minimāli. 
Īpašos ekspluatācijas apstākļos, kā arī atteikumu gadījumos darbībatīkla 
ekspluatācijas nodrošināšanai var iegūt prioritāru nozīmi, salīdzinot ar 
citām līgumdarbu izpildes operācijām. Jautājumi par iespējamiem 
traucējumiem un izmaksām, kas tiek radīti līgumdarbam saistībā ar 
ekspluatācijas darbību, tiek saskaņoti atsevišķi. 

Sistēmas operators paziņo darbuzņēmējam kontaktpersonas datus: 
vārdu, uzvārdu, tālruņa numuru un, darbuzņēmējs, savukārt, paziņo 
ekspluatācijas daļas vadītājam celtniecības laukuma kontaktpersonas 
datus. 
Nepieciešamos tīkla savienojumus līgumdarbu izpildes gaitā sadarbībā ar 
darbuzņēmēju plāno pasūtītājs. Par augstsprieguma savienojumiem tiek 
sastādīts rakstisks atslēgumu plāns, kuru paraksta ekspluatācijas daļas 
vadītājs vai tā pārstāvis. 

Savienojumi tīklā tiek izpildīti sekojoši:

- Savienojumus augstsprieguma tīklā veic sistēmas operatora 
ekspluatācijas daļas vadītājs vai viņa norādīta persona.
- Savienojumus zemsprieguma tīklā veic darbuzņēmējs, kurš 
savienojumu līdz tā izpildei saskaņo ar ekspluatācijas daļas vadītāju. 
- Līgumdarba posmos veicami savienojumi, kuri nav saistīti ar 
darbuzņēmēja personāla iesaistīšanu. Informācija par tādiem 
savienojumiem arī tiek nodota ekspluatācijas daļas vadītājam ar nolūku 
brīdināt par iespējamām ārkārtas situācijām ekspluatācijā. 
- Ekspluatācijas daļas vadītājs informē darbuzņēmēju par 
izmaiņām savienojumos vai par vēlmi mainīt savienojumus darba posmā. 

Darbuzņēmuma līgums jāpilda, elektroenerģijas sadales sistēmā 
nodrošinot pēc iespējas minimālu elektroapgādes atslēgumu skaitu un 
ilgumu. Darbuzņēmējam jāsaskaņo ar pasūtītāja ekspluatācijas daļas 
vadītāju visi iespējamie elektroapgādes atslēgumi. Nepieciešamie 
elektroapgādes atslēgumi jāsaskaņo jau pārrunu par uzņēmuma līguma 
noslēgšanu etapā. Lai pasūtītu elektroapgādes atslēgumus, jāieplāno 
pietiekošs laiks klientu apziņošanai. 

Šajā sakarībā jāatceras, ka savienojumi, kuri tiek veikti kā spriegumaktīvi 
darbi (darbi pie neatslēgta sprieguma), ievērojami samazina vajadzību 
pēc elektroapgādes pārtraukumiem līgumdarbu izpildes procesā. 

Izpildot elektrotīkla celtn iecības līgumdarbus, jāatceras, ka 
elektroenerģijas patērētājs nezina, kas un ko dara uz elektrolīnijas. 
Jebkurš cilvēks, kurš strādā uz elektrolīnijas pēc patērētāja domām, ir 
enerģētiskā uzņēmuma pārstāvis tāpēc:
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- Visiem darba uzņēmēja un pasūtītāja darbiniekiem jābūt klāt darba 
apliecībām ar informāciju par darba devēju. Nepieciešamības gadījumā 
darbiniekam jāuzrāda apliecība, jo īpaši pārvietošanās pa citu personu 
īpašumā esošiem zemes gabaliem un ēkām gadījumos. Uz darbinieka 
formas uznests uzņēmumanosaukums veicina tā indentifikāciju. 
- Katram darbuzņēmēja vai pasūtītāja pārstāvim, ienākot īpašnieka   
ēkā vai teritorijā,  nekavējoši jāstādās priekšā, kā arī jāpaskaidro ierašanās 
mērķis (iemesls). 
- Darbiniekam pienācīgā veidā jāizturas pret elektro enerģijas 
patērētājiem un citām personām, kuras viņš sastop darbu izpildes procesā 
un tie jāapkalpo.
- Darbiniekam pietiekošā apjomā jāpārzin informācija par 
elektroenerģijas piegādi un ekspluatāciju, kā arī jāinformē par papildus 
informācijas saņemšanas vietām.

9.3.3. Sadales tīkla sagatavošana celtniecībai.

Izbūvējamais elektrotīkls tiek parādīts projekta dokumentos, kuri sastādīti 
atbilstoši Enerģētikas rūpniecības asociācijas prasībām «Rekomendācijas 
elektrotīklam» un pasūtītāja norādēm. Līgumdarbam n epieciešamā 
informācija iekļauta līgumdarbu projekta dokumentācijā, piemēram, darbu 
aprakstos, rasējumos un darbu apjomu pārskatos. 

Darbuzņēmējam līdz priekšlikumu sastādīšanai bija jāsavāc pietiekoša 
informācija par celtniecības objektu un darba nosacījumiem. 

Līgumdarba dokumentos tiek norādīti vietas apzīmējumi, piemēram, balstu 
un atsaišu izvietošanas vietas.

Izpildot zemes darbus, īpaša uzmanība jāpievērš robežstabiem. 
Gadījumos, ja tos pārvieto, iegremdē vai sakarā ar līgumdarbu izpildi 
novāc, atbildību par bojājumu novēršanu un ar to saistībām izmaksām 
uzņemas darbuzņēmējs. 

Līgumdarbu līniju posmu kartes un atļaujas. 

Pasūtītājs nodod darbuzņēmējam arī: 

- Projektēšanas darba procesā savākto informāciju par pazemes 
līniju un iekārtu izvietojumu.
- Pēc pieprasījuma pašreizējam momentam atbilstošu darbuzņēmēja 
darba operācijās iekļauto elektrolīniju izvietojuma karti. 

Darbuzņēmējs arī:
- No zemju īpašniekiem iegādājas ar izpildāmo darbu saistītās 
braukšanas un materiālu izkraušanas atļaujas. 
- Iegādājas darbu veikšanas atļaujas, kuras pieprasa 
municipalitāte vai cits ceļu īpašnieks. 
- Sastāda nepieciešamos paziņojumus par transporta maģistrāļu 
slēgšanu un braukšanas ierobežojumiem. 

9.3.4. Sadales tīkla celtniecība.

Darbuzņēmējs veic līnijas trasē augošokoku nogāšanu, stigas izciršanu un 
ciršanas atlikumu nogādāšanu pasūtītāja norādītā vietā. Speciāli noteikumi, 
kuri attiecas uz koku apstrādi un stigas izciršanu, norādīti darbu aprakstā. 
Koku izciršanas darbu apjoms parādīts darbu apjoma sarakstā.

Nepieciešamos celtniecības materiālus saskaņā ar noslēgto līgumu 
piegādā vai nu darbuzņēmējs vai pasūtītājs. Materiālu specifikācija 
atrodama projekta dokumentācijā. 
Iekārtu daļu un citu darba procesā radušos atlikumu (atkritumu) šķirošana 
un izvešana no darb a iecirkņa tiek veikta atbilstoši vispārīgajām 
municipalitāšu norādēm.

Zemsprieguma gaisvadu elektrolīniju montāža. 

Balsti:
- Tiek ievērotas standarta SFS 2662 prasības.
- Atbilstoši standarta prasībām balsta klase jānosaka, balstoties 
uz tā 1,5 m augstumā no zemes nomērīto diametru. 
- Balsta apraksts atrodas projekta dokumentācijā. 
- Demontētie balsti pilnīgi tiek novākti no zemes gabaliem, 
ceļiem un no ielu posmiem. 

- Attiecībā uz meža posmos demontējamajiem balstiem tiek 

ievērotas darbu aprakstā norādītās prasības.

Atsaites:
- Tiek izmantotas standarta SFS prasībām atbilstošas atsaites 
un iekārtas. 
- Atsaišu novietošanas vietas un virzieni norādīti rasējumos, bet 
atsaišu skaits – darbu apjoma sarakstā. 
- Atsaišu montāža notiek atbilstoši noteikumiem 
«Rekomendācijas elektrotīklam».
- Pie atsaišu savienošanas ar AMKA trosi tiek ievēroti noteikumi 
« Rekomendācijas elektrotīklam » RJ 31 un pasūtītāja darba instrukcijas.
- Demontētās atsaites tiek pilnīgi novāktas no laukiem, ceļu un 
ielu posmiem. 
- Mežu posmos enkuru stieņi tiek pilnīgi noliekti zemē tādā veidā, 
lai tie nekļūtu par iespējama kaitējuma iemeslu. 

Gaisvadu elektrolīnijas:
- Tiek izmantoti standartam SFS 2200 atbilstoši vadi AMKA.
- Tiek izmantotas standartam SFS atbilstošas konsoles, spailes 
un stiprinājumi.
- Zemsprieguma elektrotīkla zemēšanas elektrodu izvietojums un 
konstrukcijas norādīti projekta dokumentācijā. 

Vidēja sprieguma 20 kV gaisvadu elektrolīniju montāža. 

Līniju konstrukcijās tiek ievēroti standarta SFS noteikumi, piemēram, 
SFS 4380- balstu traversas, SFS 2993- stūra balstu traversas u.c.
Darbu veikšanai, neatslēdzot spriegumu, jāsagatavojas sekojoši:
- Nozarojuma balsta konstrukcija tiek izvēlēta tāda, lai būtu 
iespējama nozarojumu pievienošana bez sprieguma atslēgšanas. 

- Gala balsta pazemes kabeļa konstrukcija tiek izvēlēta tāda, lai 

būtu iespējama kabeļa pievienošana bez sprieguma atslēgšanas. 

Balsta atdalītāja zemējums tiek izpildīts sekojošā veidā:
- Zemējums tiek izveidots atbilstoši «Rekomendācijām» RJ 
19:06.

Balsti:
- Tiek ievēroti standarta SFS 2662 noteikumi.
- Balsta klases prasībām atbilstoši standartam jābūt izpildītām, 
balstoties uz tā 1,5 m augstumā no balsta pamatnes nomērīto diametru. 
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- Balsti noteikti projekta dokumentācijā. 

- Demontējamie balsti tiek pilnīgi novākti no laukiem, no ceļu, kā arī 
ielu posmiem. 

- Attiecībā uz meža posmos demontējamajiem balstiem tiek ievērotas 
darbu aprakstā norādītās prasības. 

Atsaites:

- Tiek izmantotas standarta SFS noteikumiem atbilstošas atsaites, kā 
arī atsaišu mezglu konstrukcijas.

- Atsaišu uzstādīšanas vietas, to virzieni parādīti zīmējumos, bet 
atsaišu skaits – darba apjomu sarakstā. 

- Demontētās atsaites tiek pilnīgi novāktas no laukiem, no ceļiem, no 
ielu posmiem. 

- Mežu posmos enkuru stieņi tiek pilnīgi noliekti zemē tādā veidā, lai 
tie nekļūtu par iespējama kaitējuma iemeslu. 

9.3.5. Gatava sadales tīkla ievešana ekspluatācijā.

Darbuzņēmējs paziņo pasūtītājam par jaunās līnijas gatavību ievešanai 
ekspluatācijā. Darbuzņēmējs un pasūtītājs savstarpēji saskaņo darbības 
kārtību līnijas ievešanai ekspluatācijā. 

Darbuzņēmējs veic zemējuma aktīvās pretestības mērījumus atbilstoši 
standartu SFS 6000 un SFS 6001 noteikumiem, un protokolu par mērījumu 
rezultātiem nodod pasūtītājam. 

Pirms vidējā sprieguma līnijas montāžas vienmēr tiek veikta fāžu 
izvietojuma un secības pārbaude, kuras atkārtota pārbaude, piemēram, 
izmantojot fāžu secībai mērīšanas ierīci, tiek veikta līdz jaunās līnijas 
pieslēgšanai pie sistēmas. 
Pieslēgšanas vietās un uz zemsprieguma paneļiem, kā arī trīsfāžu rozetēs, 
fāžu secības vai griešanās virziens tiek pārbaudīti līdz ietaises ievešanai 
ekspluatācijā. 

Darbuzņēmējs veic palaišanas/ieregulēšanas darbu vadību katrai 
ekspluatācijā ievedamajai ietaisei vai tās sastāvdaļai atbilstoši Ekonomikas 
un Tirdzniecības ministrijas lēmumam № 5 17/96. Protokoli ar pārbaudes 
rezultātiem tiek nodoti pasūtītājam pirms ietaises pieņemšanas vai 
pakāpeniski- atkarībā no pieņemšanas virzības gaitas. 
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10. GAISVADU ELEKTROLĪNIJU TĪKLU SAGATAVOŠANA 
CELTNIECĪBAI 

10.1. Individuālās aizsardzības līdzekļiceltniecības darbu izpildei. 

Gaisvadu elektrolīniju tīkla celtniecība pielīdzināma darbiem celtniecības 
laukumā, tāpēc tīkla celtniecībai tiek piemērotas tās pašas instrukcijas un 
drošības tehnikas noteikumu prasības. 
Valsts padomes lēmuma № 205/2009 71. punkts «Individuālās 
aizsardzības līdzekļi celtniecības darbu izpildē» paredz, ka celtniecības 
laukumā jāizmanto gaismu atstarojošs brīdinošs apģērbs, kas ļauj labi 
saskatīt darbinieku. 
Tajā pašā punktā pateikts, ka aizsargķiveres izmantošana celtniec ības 
laukumā ir obligāta. Vajadzības gadījumā zem ķiveres tiek pavilkta audekla 
cepurīte. 

Iepriekš norādītie individuālās aizsardzības līdzekļi pieder pie gaisvadu 
elektrolīniju celtniecībā izmantojamiem pamata aizsardzības līdzekļiem. 
Atkarībā no darba vaida var tikt izmantoti arī citi individuālās aizsardzības 
līdzekļi. 

Meža parkā ierīkojamā līnijas stiga varētu būt salīdzinoši neliela, 
«Stiprās strāvas gaisvadu elektrolīnijas informatīvajās prasībās» (VIM) 
attiecībā uz attālumiem teikts, ka elektrolīnijas ar AMKA vadiem 
izvietojums jāizvēlas tā, lai augušo koku zari vai stumbri nebojātu līniju.

95. attēls. Zemsprieguma līnijas stiga mežā. 

Ar mērķi nodrošināt noteiktu prasību izpildi vēlams zarus nozāģēt līdz 0,5 – 1,5 m attālumam no līnijas, bet stumbrus – apmēram līdz 0,3 - 1,0 m 
attālumam no līnijas. Zaru nozāģēšana, bet nepieciešamības gadījumā, arī atsevišķu koku nozāģēšana gar līnijas posmu tiek veikta tā, lai zari un koku 
stumbri nebojātu līniju.

Gadījumā, ja zari tiek novākti tikai līnijas izvietošanas līmenī, tad vadu pacelšana balstos būs sarežģītāka (apgrūtināta). 

Neizolētie (kailvadi) vai ar izolāciju aizsargātie 20 kV vadi.

No koku zariem brīvai platībai līnijas trasē ar neizolētiem (kailvadiem) vai ar izolāciju aizsargātiem vadiem ir jābūt, kā likums- 7,5 m. Šajā gadījumā no 
stumbra līdz stumbram nomērītajam stigas platumam jābūt vismaz 10 m. Šādā trases zonā var ierīkot 20 kV sprieguma līniju ar i zolētiem vadiem, 
horizontālais izvietojums fāžu vadus maksimāli attālina vienu no otra, traversas garums ir ne lielāks par 2,2 m (horizontālā traversa) un laidums – ne 
garāks par 80 m. Ja attālums pa horizontāli starp malējo fāžu vadiem nav lielāks par 1,2 m (parastā trīsstūrī izvietojumu vadu traversa), tad maksimālais 
laidums var būt 100 m. 

94. attēls. Labi saskatāma darba forma un aizsargķivere (Empower).

10.2. Līnijas trases aplēses.

Punktā tiek apskatītas nodaļā par elektrolīniju montāžu minēto platību 
aplēses. 

Elektrolīnija ar AMKA vadiem. 

Elektrolīnijas ar AMKA vadiem ierīkošana mežā prasa precīzu stigas 
ierīkošanu, uz stigas zem līnijas nevajadzētu atrasties kokiem. Lai pa stigu 
pārvietotu celtniecībā izmantojamās mašīnas, parasti tiek ierīkota 
braukšanas trase. 

96. attēls. Līnijas stigas noteikšana mežā (7,5/10 m). 
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Atsaites arī drīkst iziet no līnijas trases zonas. Šāds jautājums ar zemes 
īpašniekiem jāsaskaņo līdz celtniecības darbu uzsākšanai, jo tas neattiecas 
uz līguma par līnijas trases ierīkošanu regulēšanas sfēru. 

10.3. Līnijas trases izstrāde.

Jaunas līnijas trases izstrāde.

Līnijas trases izstrāde, kā likums, notiek līdz celtniecības darbu uzsākšanai, 
un šo darbu parasti izpilda zemes īpašnieki, jo viņi ir no trases novācamo 
koku īpašnieki. Līnijas trasē notiek lielu koku gāšana , nepieciešamības 
gadījuma tiek novākti arī mazākie koki un krūmi. Dažreiz tiek apzāģēti koku 
zari. 

Izstrādājot stigu, jāatceras, ka, piemēram, kadiķus aizliegts cirst, t. k. 
kadiķis aizsargājams dabas objekts, un kadiķis apgrūtina citu koku 
augšanu. 

Augsta sprieguma (45 kV un 110 kV) elektrolīniju stigas tiek ierīkotas, 
nodrošinot pilnīgu līniju aizsardzību no krītošiem kokiem. Tāpēc stigas 
izciršanas procesā ierīkojamās līnijas trasē tiek novākti visi koki, kuri 
krišanas gadījumā varētu bojāt līniju. 

Pateicoties lielām izmaksām, tādas stigas netiek izveidotas parastām 
sadales tīklu līnijām, bet, ierīkojot jaunas līnijas stigu, ieteicams kopā ar 
zemes īpašnieku atzīmēt no trases novācamos tievos garos kokus, kā arī 
stigas malā augošos kokus ar vājām saknēm, kuri īpašos laika apstākļos, 
saskaroties ar vadiem, varētu izsaukt līnijas darba traucējumus. Pēdējā 
laikā, saskaņojot ar zemes īpašniekiem, uzsākta arī 20 kV sprieguma 
elektrolīniju stigas malās augošo uz  līniju noliekušos koku novākšana. 
Izstrādāta instrukcija ar mērķi minimizēt līniju darba traucējumus no 
krītošiem kokiem.

97. attēls.20 kV sprieguma gaisvadu elektrolīnijas ar neizolētiem vai ar 
izolāciju aizsargātiem vadiem stiga un teritorija līnijas tuvumā. 

98.attēls. PAS vadu gaisvadu elektrolīnijas stiga. 

99. attēls. Gaisvadu elektrolīnijas tuvumā augošo koku novākšana. 
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Izstrādājot līnijas trasi, jāņem vērā objekti, kuru izciršana ir ierobežota, 
piemēram, koku audzes sētās, parkos un aizsargājamos objektos. To 
izciršana tiek pieļauta tikai ar darbu vadītāja atļauju. Elektrolīnijas 
celtniecības procesā vienmēr jāatceras, ka darbi tiek veikti uz svešas 
zemes. 

Izcērtot kokus, jāievēro darba drošības tehnikas noteikumi meža 
sagatavošanas darbos, kā arī jārēķinās ar koku izciršanas darbu 
ierobežojumiem tuvumā esošo līniju dēļ. 

Vienlaicīgi ar stigu izciršanu līnijas trasē veic arī koku zaru apgriešana. Zaru 
apgriešanai izmanto zaru griezējus ar pagarinātu rokt uri un zaru 
apzāģēšanas zāģus. Izmantojot šādas iekārtas, zaru apgriešana notiek no 
zemes, kas palīdz izvairīties no ar koku bojāšanu un bīstamu darba metožu 
pielietošanu saistītiem zaudējumiem. Zaru apgriešanas iekārtu rokturi 
parasti izgatavoti no izolācijas materiāla, kas paaugstina darbu drošību zem 
sprieguma esošu līniju tuvumā. 

100. attēls. Zāģa tipa zaru griezējs. 

Līnijas trases tīrīšana. 

Jautājums par līnijas trases tīrīšanu detalizēti izskatīts 4. mācību grāmatā 
„Profesionāla montētāju sagatavošana elektroapgādes uzņēmumiem. Tīkla 
ekspluatācijas darbi.” Metodes un darbu līdzekļi ir vieni un tie paši, bet 
elektrotīkla īpatnības līnijas trases tīrīšanai rada specifiskas prasības. 

10.4. Meža izciršanas darbos pielietojamās mašīnas un mehānismi. 

10.4.1. Vispārīga informācija.

Elektrolīniju celtniecības darbi ir mehanizēti. Smagās fiziskās operācijas 
cilvēka vietā izpilda mašīnas. Pie tādiem darbietilpīgiem un apjomīgiem 
darbiem pieder, piemēram, mehanizēta balstu uzs tādīšana, kur zemes 
rakšanas un balsta pacelšanas darbi tiek veikti ar ekskavatoru. Atsaišu 
enkura uzstādīšanai klintī tiek izmantotas urbšanas mašīnas, vadu 
vilkšanai – vilcēji ar motora piedziņu. Elektrolīnijas stigas izciršanas darbos 
mežā izmanto benzīna motorzāģus un krūmgriežus. 

Darba iekārtas ar dzinēja piedziņu izvirza šo iekārtu operatoriem 
pienācīgas un drošas ekspluatācijas prasības. Dzinēja piedziņas iekārtas, 
piemēram, benzīna motorzāģus un krūmgriežus drīkst izmantot tikai šiem 
darbiem sagatavotas un instruktāžu saņēmušas personas. Mācību un 
instruktāžas iziešanu pienācīgā veidā reģistrē uzņēmumā. Atbilstoši 
vispārīgām prasībām pirms jaunas iekārtas ievešanas ekspluatācijā 
darbiniekiem obligātā kārtā jāiepazīstas ar instrukciju par šīs iekārt as 
ekspluatāciju.

10.4.2. Benzīna motorzāģis.

101.attēls. Benzīna motorzāģis. 

Benzīna motorzāģa sastāvdaļas: 
1. aizmugures rokturis,
2. gāzes regulatora bloķēšana (gāzes regulatora bloķēšana 
notiek, ar roku nospiežot rokturi), 
3. droseles vadības rokturis, 
4. priekšējais rokturis,
5. atpakaļatsitiena aizsargmehānisms ( pie atpakaļatsitiena aptur 
ķēdi),
6. trokšņa slāpētājs, 
7. ķēde,
8. ķēdes sliede.

Degvielas maisījums.

Benzīna zāģos tiek izmantots svinu nesaturoša benzīna un divtaktu 
dzinēja eļļas maisījums. Mūsdienās pārdošanā ir ekoloģiski tīrs benzīns 
maza izmēra mašīnām, kuras var aprīkot arī ar katalizatora iekārtām. 

Atkarībā no iekārtas kā degvielas maisījums tiek izmantots 2,5...5 % 
divtaktu dzinēja maisījums. 

Pirms degvielas bākas piepildīšanas benzīns un eļļa rūpīgi jāsajauc. 
Maisījums bākā tiek ieliets caur piltuvi ar filtru. Benzīna uzglabāšanai un 
degvielas maisījuma sagatavošanai jāizmanto tikai šim mērķim 
paredzētas tīras kannas. Mūsdienās plaši izmanto jau sagatavotus 
degvielas maisījumus.
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Ķēdes eļļa. 

Ķēdes eļļa –speciālas kategorijas viskoza ķēdes eļļošanai paredzēta

eļļa. 
Ķēdes eļļošana zāģēšanas procesā notiek automātiski, izmantojot eļļas 
sūkni. 
Degvielas tvertnes uzpildīšanas procesā īpaša vērība jāvelta rīcībai, la i 
nepieļautu tvertnes piesārņošanu. Piesārņošana izsauc eļļas filtru 
aizsērēšanu vai eļļas sūkņa sabojāšanos. Pirms degvielas tvertnes vāciņa 
noņemšanas rūpīgi jānotīra virsma ap vāciņu. 

Benzīna motorzāģa iedarbināšana.

Uzmanīgi iepazīstieties ar par zāģa ekspluatācijas instrukcijas noteikumu 

sadaļu par motorzāģa iedarbināšanas. 

Iepildiet degvielas tvertnē degvielas maisījumu, ievērojot tīrību, saskaņā 

ar iepriekš minēto. 
Uzpildiet ķēdes eļļošanas tvertni (uzpildot ievērojiet tīrības prasības). 

102. attēls. Benzīna motorzāģa iedarbināšanu demonstrējošo attēlu 
sērija.

Nolieciet zāģi uz zemes un ielieciet labo pēdu aizmugures rokturī. Lai 
bloķētu ķēdi, nospiediet atpakaļatsitiena aizsargmehānisma rokturi. 
Pārbaudiet, lai ķēdes ceļā nebūtu akmeņu, žagaru vai citu atkritumu. 
Iestatiet karburatoru atbilstoši instrukcijai. Iedarbiniet motorzāģi. Pēc 

dzinēja palaišanas nospiediet gāzes regulatoru. 

Pirms darba sākšanas paceliet atpakaļatsitiena aizsargmehānisma 
rokturi, kas atļauj ķēdei darboties. Neizmantojiet dzinēja augstos 
apgriezienus pie nolaista atpakaļatsitiena aizsargmehānisma roktura!

10.4.3. Darbs ar benzīna motorzāģi. 

Pirms darba ar benzīna motorzāģi uzsākšanas rūpīgi iepazīstieties ar 
benzīna motorzāģa ekspluatācijas un apkalpes prasībām, kā arī ar darba 
metodēm un aizsarglīdzekļiem. 

Individuālie aizsardzības līdzekļi.

Strādājot ar motorzāģi, jālieto aizsargķivere, kas aizsargā darbinieka 
galvu no traumām, kuras var izsaukt uzgrūšanās cietiem pr iekšmetiem, 
saņemti sitieni, krītoši priekšmeti vai citu analoģisku risku iedarbes. 
Pastāvot lielam zāģa troksnim, kas sasniedz 100-105 decibelus, darbos 
ar motorzāģi vienmēr jālieto prettrokšņa austiņas. Vispiemērotākās ir 
aizsargķiverei piestiprinātas austiņas, kuras vienmēr ir kopā ar ķiveri- tās 
droši aizsargā dzirdi.
Meža izciršanas darbos jālieto sejas aizsargs, kas aizsargā seju un acis 
no lidojošām skaidām. Aizsargi tiek izgatavoti no metāla vai sintētiska 
materiāla tīkliņa. Atveramais aizsargs ar cilpām tiek piestiprināts pie 
aizsargķiveres. 

103.attēls. Individuālie aizsardzības līdzekļi darbiem ar benzīna 
motorzāģi. 



69

Darbos ar motorzāģi augstāk norādīto individuālo aizsardzības līdzekļu 
lietošana ir obligāta.Papildus vēlams izmantot arī: 

- aizsargcimdus,

- aizsargapavus,

- aizsardzību no iezāģēšanas traumām (īpaša zāģa rotāciju 
bloķējoša  materiāla bikses).

Atpakaļatsitiens.

Par visbīstamāko faktoru, strādājot ar benzīna zāģi, tiek uzskatīts 
atpakaļatsitiens, kurš var izsaukt smagus nelaimes gadījumus. 

105. attēls. Pareiza „griešanas” tehnika ar sliedes gala apakšējo 
daļu.

3.Zāģa turēšanas pareizais paņēmiens. Zāģi notur ar abām rokām, to 
turot tuvu ķermenim (skat. 106.attēlu)

104.attēls. Atpakaļatsitiena rašanās darbos ar benzīna motorzāģi. 

Atpakaļatsitiens parasti rodas zāģa sliedes augšējā daļā, ķēdei zāģēšanas 
procesā pie zemiem apgriezieniem saskaroties ar apstrādājamo virsmu vai 
kādu ārēju šķērsli. Saskaršanās ietekmē pretestība ķēdei paaugstinās tik 
tālu, ka ķēdes piedziņas mehānisms ķēdi nespēj pagriezt, un ķēdes 
kinētiskā enerģija met zāģi uz augšu un atpakaļ. Atpakaļatsitiens var notikt 
0,1s laikā. Cilvēka nepietiekošā reakcijas ātruma dēļ zāģa operators 
atpakaļatsitienu novērst nespēj. 

Mūsdienu benzīna motorzāģi aprīkoti ar atpakaļatsitiena 
aizsargmehānismu, kurš aptur ķēdi līdz iespējamās traumas iegūšanai. 
Ķēdei un tās darba spējai ir ievērojama loma atpakaļatsitiena ierobežošanā. 
Arī droši darba paņēmieni samazina atpakaļatsitiena rašanās un tā izsaukto 
traumu varbūtību. 

Droša darba paņēmieni ar benzīna motorzāģi:

1. Nestrādājiet ar zāģa sliedes augšējā gala daļu. Tāds darba 
paņēmiens var novest pie palielinātas zāģa virsmas noslodzes un 
atpakaļatsitiena.
2. Nezāģējiet „nogriežot” - pastāv augsta atpakaļatsitiena varbūtība. 
Piemēram, sazāģējot nozāģēta koka stumbru no apakšas, jāpielieto 
griešanas tehnika, pie kuras zāģi grūti vadīt. 105. attēlā parādīta teicama 
„nogriešanas” tehnika, sazāģējot koka stumbru. Grieziens tiek veikts velkot 
ķēdi slīpi no apakšas, un zāģēšanas procesā zāģis tiek pacelts līdz 
vajadzīgajam stāvoklim. 

106.attēls. Zāģa turēšanas pareizais paņēmiens. 

4. Ja koka stumbrs nav redzams, tad zari jānogriež ar īsām kustībām.

Koku gāšana.

Jāizvēlas pareizs koka gāšanas virziens. Elektrolīniju celtniecības 
procesā koku gāšanas virziens tiek uzdots, rēķinoties ar līnijas vadiem, 
bet mežā, kur vadu nav – vadoties no reljefa un pārējiem kokiem. 
Pirms koku gāšanas tiek sastādīts gāšanas darbu p lāns, plāna 
sastādīšanas procesā tiek noteikti gāšanas virzieni un tiek pārbaudīts, lai 
augošie koki nekristu līnijā. Ar mērķi nodrošināt maksimālo drošību koka 
virsotnei var piestiprināt vertikālās vinčas trosi, vinču novietot piemērotā 
nostiprināšanas vietā, un trosi novilkt tā, lai koks nekristu līnijā. Vinčas 
vietā var izmantot trosi, gāšanas lāpstu vai speciālu gāšanas domkratu. 
Gāžot kokus, vienmēr jāievēro laika apstākļi: vējš, sniega slodze u.c. 
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108.attēls. Atkāpšanās ceļu attīrīšana.

Pirms koka gāšanas ap koku sagatavo darba vietu (nocērt traucējošo 
pamežu un zarus, novāc pielūžņojumu, notīra vai nomīda sniegu). 
Atkāpšanās ceļu attīra 45grādu leņķī pretēji koka gāšanas virzienam 
vismaz četru metru garumā.
Iegriezums un daļēja iezāģēšana.
Lai, gāžot koku, nodrošinātu tā gāšanos uzdotajā krišanas virzienā, 
koka stumbrā jāizdara iegriezums, atstājot pietiekošu nepārzāģēta 
koka stumbra daļu. Pilnīgas stumbra pārzāģēšanas gadījumā koks
kļūst nevadāms un var nokrist nepareizā virzienā (uz līniju).
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109. attēls. Iegriezums un daļēja iezāģēšana.

107. attēls. Koka gāšanas virziena nodrošināšana.

Gāšanas darbu izpildes kārtība. 

Pameža iztīrīšana.

Novāciet koka gāšanu traucējošos krūmus un augošus kociņus. Novāciet 
arī apkārtējos zarus. 

110.attēls. Aizklāta iezāģējuma izveidošana. 
Tīrot pamežu, jāatceras, ka benzīna motorzāģa ķēdes sliedi aizliegts 
pacelt augstāk par plecu joslu, jo pretējā gadījumā jums nepietiks spēka 
izturēt pat nelielu atpakaļatsitienu.
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Iegriezuma dziļumam jābūt apm. 1/5 no koka stumbra diametra. 
Iezāģējuma virziena leņķim jābūt 60° – 90°. 

Vispirms tiek izdarīts uz augšu vērsts slīpais krišanas virziena iegriezums, 
kas koka gāšan as noslēguma etapā novērš bīstamā slēptā iegriezuma 
rašanos. Apakšējam virziena iegriezumam arī jābūt slīpam. Abi virziena 
iegriezumi (augšējais un apakšējais) savienojas. Koka gāšanas 
iezāģējumam jāatrodas vai nu iegriezuma dibena šķautnes līmenī vai arī 
nedaudz augstāk par to. Starp koka gāšanas iezāģējumu un virziena 
iegriezumu jābūt atstātai pietiekošai stumbra nepārzāģētai daļai, kas 
nodrošina koka krišanu uzdotajā virzienā. 
Vajadzīgā koka krišanas virziena nodrošināšanai gāšanas nobeiguma 
etapā var izmantot dažādas gāšanas sviras, gāšanas lāpstas, ķīļus vai citas 
ierīces. 
.

10.4.4. Benzīna zāģa tehniskā apkalpošana.

Zāģa tehniskās apkalpes instrukcija tiek piegādāta kopā ar zāģi. Katram 
operatoram jāprot veikt vismaz ikdienas zāģa apkopi.

Tehniskā apkope, uzpildot motorzāģi.

Tehniskā apkope pie motorzāģa uzpildīšanas tiek veikta pirms zāģēšanas 
uzsākšanas un katru reizi, uzpildot motorzāģi. 

Pie uzpildīšanas veicamie tehniskās apkopes darbi satur sekojošas 
operācijas: 
- degvielas papildināšana,
- ķēdes eļļas papildināšana,
- sliedes zvaigznītes eļļošana, 
- ķēdes nospriegojuma kontrole,
- ķēdes uzasināšana ar vīli,
- vispārēja tīrīšana.

111.attēls. Gāšanas lāpstas izmantošana, lai nodrošinātu koka gāšanu.

Zaru novākšana.

Mūsdienās zaru novākšanu veic ar benzīna motorzāģi. Atzarojot nogāztu 
koku, tā stumbram jāatrodas apmēram ceļgala augstumā, kas ir optimāls 
augstums šāda veida darbiem. 

Informācija par zaru novākšanu.

Turiet zāģi pieslietu pie stumbra, necenšoties to noturēt ar roku spēku. 
Pieturiet zāģi pēc iespējas tuvāk viduklim. Uz priekšu pārvietojieties tikai 
tad, kad zāģis atrodas stumbra pretējā pusē. 
Apzāģējot zarus stumbra pretējā pusē, nenoliecieties pārāk dziļi uz priekšu.

113.attēls. Ķēdes nospriegošana.

112.attēls. Darba stāvoklis, apgriežot zarus.
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10.4.5. Krūmgriezis.

Lai attīrītu elektrolīnijas trasi no krūmiem un sīkiem kociņiem, tiek 
izmantots benzīna dzinēja krūmgriezis.

Krūmgriezim piestiprinātās plecu siksnas jānoregulē un darba laikā 
jāpieregulē atbilstoši operatora vajadzībām. Gurnu siksnas jāsavelk tā, lai 
krūmgrieža svars vienmērīgi sadalītos plecu joslā. Krūmgrieža 
piekarināšanas āķim, veicot meža tīrīšanas darbus, jābūt piekārtam 
apmēram 10 cm zemāk par gurnu līmeni.

Degviela.
Krūmgriezis aprīkots ar divtaktu dzinēju, kurš patērē benzīna un divtaktu 
eļļas maisījumu. Parasti tiek izmantots gatavs maisījums. Degvielas bāka 
tiek uzpildīta pie atslēgta dzinēja. 

Palaišana.
Palaišana notiek atbilstoši ekspluatācijas instrukcijai. Pirm s palaišanas 
jāpārliecinās par palaišanas operācijas drošību.

10.4.6. Krūmgrieža pielietošana tīrīšanas darbos.

Pirms darba uzsākšanas dzinējs jāiesilda. Uzlikt uz pleciem siksnas un 
piestiprināt pie tām krūmgriezi.

114.attēls. Benzīna dzinēja krūmgriezis

Krūmgriezis sastāv no sekojošām sastāvdaļām (skat. 114. attēlu):

1. griezējasmenis, 
2. smērēšanas atvērums, 
3. leņķa pārvads, 
4. naža aizsargapvalks, 
5. stienis, 
6. regulējams krūmgrieža rokturis, 
7. gāzes rokturis, 
8. apturēšana, 
9. gāzes roktura drošinātājs, 
10. siksnu stiprinājums, 
11. apvalka cilindrs, 
12. startera rokturis, 
13. degvielas bāka, 
14. ekonomaizers (drosele), 
15. degvielas sūknis, 
16. gaisa filtra apvalks, 
17. roktura regulētājs. 

Ar k rūmgrieža vadības iekārtām un drošības tehnikas prasībām 
jāiepazīstas instruktāžas procesā, kura, balstoties uz ekspluatācijas 
instrukciju, tiek veikta līdz darba uzsākšanai.

115.attēls. Operatora stāvoklis, veicot darbus ar krūmgriezi. 

Krūmgrieža griezējasmenis griežas pretēji pulksteņa rādītāja virzienam, 
tas nosaka krūmgrieža darba virzienu – no labās uz kreiso pusi. Darba 
gaitā jānodrošina dzinēja un krūmgrieža griezējasmeņa augsta 
apgriezienu frekvence. Strādājot ar krūmgriezi, jāievēro konkrēta darba 
etapa izpildes nosacījumi: ja darba objekts ir neliela diametra (ne lielāka 
par 3 cm) apauguma novākšanas darba izpilde notiek ar lēnu kustību. Ja 
darba objekts ir lielāku koku novākšana, tad tā izpilde notiek ar dināmisku 
kustību, un koki tiek novā kti pa vienam. Jāizvairās strādāt, 
griezējasmenim atrodoties sektorā no 12 līdz 15 (skat. pulksteņa 
ciparnīcu). 
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116.attēls. Griezējasmeņaaizsargapvalka izmantošana darba procesā.

Darba izpildes procesā jālieto griezējasmeņa aizsargapvalks, kurš novērš 
sānu triecienus un aizsargā mežaudzi no bojājumiem. 

Darba drošības tehnikas instrukcija:

1. Krūmgrieža operatoram jānodrošina, lai darba gaitā 5m attālumā no 
tā neatrastos nepiederošas personas. Ar krūmgriezi rokās, dzinējam 
darbojoties, aizliegts pagriezties, ja tuvumā atrodas cilvēki. Griežot kokus, 
aizliegts izmantot citu personu palīdzību, piemēram, lai apgāztu koku. 
2. Veicot darbu, jāizmanto individuālie aizsarglīdzekļi: aizsargķivere, 
aizsargbrilles, dzirdes aizsarglīdzekļi un darba cimdi.
3. Pirms darbu uzsākšanas jāpārbauda, vai izvēlēts pareizs 
griezējasmenis un vai tas ir droši nostiprināts.
4. Krūmgrieža iedarbināšana degvielas bākas uzpildīšanas vietā ir 
aizliegta no ugunsdrošības viedokļa. 

5. Krūmgriezi transportējot vai uzglabājot, jānoņem griezējasmenis vai 

jāuzstāda aizsargapvalks. 

Ikdienas apkope:

1. notīrīt krūmgriezi no ārējiem netīrumiem,
2. pārbaudīt plecu siksnu veselumu,
3. pārbaudīt gāzes roktura detaļu ekspluatācijas drošumu, 
4. pārbaudīt regulēšanas roktura stiprināšanas veselumu un drošumu, 
5. pārbaudīt apturēšanas funkcionēšanu, 
6. pārliecināties, ka griezējasmenis negriežas, krūmgrieža dzinējam 
strādājot tukšgaitā, 
7. iztīrīt gaisa filtru, nepieciešamības gadījumā filtru nomainīt, 
8. pārbaudīt iespējamās degvielas un smērvielu noplūdes neesamību, 
9. pārbaudīt griezējasmeņa aizsargiekārtu veselumu, 
10. pārbaudīt griezējasmeņa centrēšanu un asumu, kā arī plaisu 
neesamību tajā.
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11.TRANSPORTĒŠANA UN PACELŠANAS DARBI

11.1. Transportēšana

11.1.1. Prasības vadītāja (šofera) apliecībai

11.1.1.1. Vispārīga informācija

Elektrotīkla celtniecībā tiek izmantoti dažādi autotransporta līdzekļi, tiem 
pievienojamas piekabes un ierīces, kuras nav uzstādītas pašgājējiem 
mehānismiem, kā, piemēram, cilvēku pacēlāji, kabeļu vilkšanas ierīces u. 
c. Vadītājam jāzina, kāda vadītāja (šofera) apliecība viņam ir vajadzīga, lai 
vadītu kādu no transportlīdzekļiem vai autovilcienu. Vadītājs personīgi 
atbild par tās vadītāja apliecības esamību, kas viņam dod tiesības vadīt 
doto autotransport a līdzekli. Transporta līdzekļa masa, kuru vadītāja 
apliecība dod tiesības vadīt, norādīta tehniskās pases punktā „F”. 
Vilkšanas ierīcēm, piemēram, kabeļu ratiņiem, rezerves dzinējiem u.c. nav 
tehniskās pases, tāpēc to svars tiek noteikts ar aplēsēm vai mērījumiem.

11.1.1.2. Prasību piemēri vadītāju apliecībām.

Vadītāja apliecības prasību piemēri:

«В» kategorijas vadītāja apliecība:
- Vieglie automobiļi vai autofurgoni, kuru atļautā maksimālā masa 
nepārsniedz 3500 kg.
- Ar transporta līdzekli atļauts vilkt piekabi, kuras maksimālā masa 
nepārsniedz 750 kg, un sastāva maksimālā masa nepārsniedz 3500+ 
750= 4250 kg.
- Transporta līdzeklim atļauts vilkt piekabi, kuras masa 

pārsniedz 750 kg tādā gadījumā, ja tiek ievēroti sekojoši ierobežojumi: 

sastāva maksimālā masanepārsniedz 3500 kg, un piekabes kopējā 

maksimālā masa nav lielāka par vilcēja masu.

«C» kategorijas vadītāja apliecība: 

- Kravas automobiļi un pārējie transporta līdzekļi, kuru 
maksimālā pieļaujamā masa nepārsniedz 3500 kg, un kuru sēdvietu 

skaits, neieskaitot vadītāja sēdekli, nepārsniedz 8.

- Transporta līdzekļu sastāvi ar vilcēju, kas attiecas uz šo kategoriju, 
kur velkamo transporta līdzekļu kopējā masa nepārsniedz 750 kg.

Jāatzīmē, ka „C” kategorijas vadītāja apliecība nedod tiesības vilkt ar 

kravas automobili, piemēram, kabeļu ratus, kuru pašu masa pārsniedz 

750 kg. Lai to darītu ir nepieciešama BC1Ekategorijas vadītāja apliecība.

117. attēls. Autovilciena piemērs, kuru drīkst vadīt autovadītājs ar „D” 
kategorijas vadītāja apliecību. (instrukcija T8-50-1)

«C1E» kategorijas vadītāja apliecība:
- Maksimāla kravas automobiļa pašmasa nepārsniedz 7500 kg.
- Transporta līdzekļu sastāvi, kuru maksimālā kopējā masa 
nepārsniedz 12000 kg. Piekabes kopsummas masa nedrīkst pārsniegt 
vilcēja masu. 

«CE» kategorijas vadītāja apliecība:
- Kravas automobilis, kura pašmasa pārsniedz 3500 kg
- Piekabe, kuras pašmasa pārsniedz 750 kg.

11.1.2. Pasažieru pārvadājumi.

Parasti pasažieru pārvadāšanai tiek izmantoti brigāžu transportēšanai 
paredzētie automobiļi, kuri no rī ta atiet no darbiniekiem paredzētām 
pieturām un vakarā tajās pašās pieturās atgriežas. Automobilis var tikt 
aprīkots ar papildus iekārtu pusdienu pārtraukumam, vai tādas 
ēdināšanas vietas atbilstoši līgumam var tikt paredzētas tuvu darba 
izpildes vietām. Dažreiz atpūtai tiek izmantotas portatīvas telpas, kurās 
var organizēt ēdināšanu vai izmirkušo darba drēbju žāvēšanu. 

11.1.3. Materiālu transportēšana. 

11.1.3.1.Vispārīga informācija.

Pārvadājot jebkurus materiālus, īpaša uzmanība jāpievērš kravas 
nostiprināšanai transportēšanas laikā. Smagas saivas ar vadiem un darba 
mašīnas, kas atsevišķi uzstādītas uz automobiļa kravas platformas vai 
noturamas ar kravas pacelšanas celtņa izlices svaru, rada bīstamību 
transporta līdzekļa straujas bremzēšanas gadījumos , ja pārvietošanās 
ceļā parādās šķēršļi. Iekārtu un materiālu droša nostiprināšana vienmēr 
tiek panākta ar to noturīgu savilkšanu, izmantojot kravas savilkšanas 
siksnas un drošas nostiprināšanas auklas. 
Kā atpazīšanas zīmes lielgabarīta kravām diennakts g aišajā laikā tiek 
izmantoti karodziņi un diennakts tumšajā laikā – lampiņas, kuras 
uzstādāmas kā priekšējā, tā arī kravas aizmugures daļā. 

11.1.3.2. Balstu pārvešana ar transporta līdzekļiem, kas paredzēti 

darba brigāžu transportēšanai.

Nelielu balstu s kaitu un instrumentus drīkst pārvadāt kopā ar brigādi 
transporta līdzeklī, kas paredzēts brigādes transportēšanai. Tomēr parasti 
šim mērķim tiek izmantoti dažādi kravas automobiļi, kā arī citi, piemēram, 
vieglajām automašīnām un furgoniem paredzēti transpo rta līdzekļu 
sastāvi. Balstu pārvešanai paredzētie kravas automobiļi aprīkoti ar 
transportēšanas statņiem un sijām. Priekšējo statni veido priekšējais 
režģis vai speciāls priekšējās platformas daļā uzstādīts statnis. 
Aizmugures statnis tiek novietots aizmugures apmales (borta) līmenī. 
Sijām tiek noteiktas sekojošas prasības:

- slīdēšanas ierobežotāji, kuri novērš balstu gala virsmu sadursmi, 
- apmales ierobežotājs, kas ierobežo balsta griešanos,
- āķi un cilpas kravas piesiešanai.
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Gadījumā, ja nav pieejams c eļamais krāns, tad balsta iekraušana notiek 
vismaz ar divu darbinieku spēku, jo balsts atkarībā no izmēriem var svērt 
simtiem kilogramu.

118. attēls. Ar transportēšanas statņiem aprīkots balstu pārvadāšanas 
kravas automobilis (Empower).

Speciāls pārvadājums brīvās robežās. 
Atbilstoši transporta ministrijas noteikumiem „Par speciāliem 
pārvadājumiem ar speciālo pārvadājumu transporta līdzekļiem” 
(1715/1992) balsts drīkst pārkarāties pār ārējo malu priekšā par 2m un 
aizmugurē par 3m. Tomēr maksimālais kravas garums nedrīkst pārsniegt 
12 m. Šinī gadījumā kravas apzīmēšanai jāizmanto speciāli lukturi. Lukturi 
tiek uzstādīti ne vairāk kā 1m attālumā no kravas ārējās malas.

Transportēšana uz ceļiem vispārīgi pieļaujamās robežās.
Transportējamā balsta garums var pārsniegt automobiļa garumu: priekšā 
par 1 m un aizmugurē – par 2 m. Pārvedamā balsta maksimālais garums -
12 m. Kravas daļai, kura pārkaras automobiļa ārējai malai vai par 1 m 
pārsniedz automobiļa aizmugures gabarītu, jābūt pre cīzi apzīmētai. Šim 
nolūkam tiek izmantotas sarkanas vai sarkani dzeltenas atpazīšanas 
plāksnītes ar izmēriem - ne mazākiem kā 300mm x 300mm. Diennakts 
tumšajā laikā un pie nepietiekošas redzamības pārkārusies daļa tiek 
atzīmēta no priekšas ar baltas krāsaslukturi vai gaismas atstarotāju un no 
aizmugures ar sarkanas krāsas lukturi vai gaismas atstarotāju. Par 
atpazīšanas zīmēm lielu gabarītu kravai atbildīgs ir automobiļa vadītājs. 
Šādas atpazīšanas prasības dotas noteikumos „Par transporta līdzekļa 
izmantošanu uz ceļa” (1257/1992).

119. attēls. Balsta pārvešana pa ceļiem vispār pieļaujamās robežās. 
(Instrukcija T8-20-1)

120. attēls. Speciāla balstu pārvešana brīvās robežās (instrukcija T8-20-
1)

Pārvadājamo balstu skaits.
Balstus drīkst novietot tikai vienā kārtā. Tādā gadījumā pārvadājamo 
balstu skaits atkarībā no automobiļa tipa un balsta izmēriem sastāda 2 –
5 gab. Formējot kravu, jāievēro automobiļa kravnesība un tiltu masa. 

Kravas apsiešana.
Balstu apsiešana un savilkšana notiek ar izturīgām cilpām priekšējās un 
aizmugures kravas platformas daļās. Savilkšanai tiek izmantotas kravu 
savelkošas siksnas. Par kravas savilkšanu atbild automobiļa vadītājs 
(šoferis), kuram jānodrošina kravas nofiksēšana līdz aizbraukšanai, kā arī 
transportēšanas laikā. 

11.1.3.3. Balstu pārvadāšana ar speciālu transportu.

Liela skaita balstu transportēšana notiek ar transporta uzņēmumu 
speciālo transportu līdz saskaņotai autoceļa vietai, no kuras sākas 
šķēršļotā apvidū iekārtots līnijas trases piebraucamais ceļš. Ja līnija tiek 
celta blakus šosejai, tad balstus var izkraut tuvu to uzstādīšanas vietām. 
Tādā gadījumā balsti transporta līdzeklī jānovieto noteiktā kārtībā.

Veicot iekraušanas – izkraušanas darbus ceļa malā, jāievēro ceļu 
satiksmes not eikumi. Gadījumā, ja nav pietiekoša redzamība, par 
iekraušanas – izkraušanas darbu vietu jābrīdina citi transporta kustības 
dalībnieki, uzstādot ceļa zīmes vai izvietojot apsargus uz abām pusēm no 
darba laukuma.
Tumšā diennakts laikā kā brīdinošās zīmes ti ek izmantoti pielietošanai 
atļautie gaismas atstarotāju trijstūri vai gaismas signālierīces.
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122. attēls. Balstu pārvešana uz montāžas vietu. 

Balstu izkraušana montāžas vietā notiek tā, lai montāžas laikā n erastos 
vajadzība pēc to papildus pārvietošanas. Jānokontrolē, lai balsts 
netraucētu bedres rakšanu. 

Izkraujot ar mehāniskiem pacelšanas līdzekļiem uz pāļiem uzstādāmos 
balstus, tie jānovieto tā, lai nerastos balstu uzstādīšanas darbu traucējumi. 

121. attēls. Balstu kravas izkraušana vai iekraušana ceļa malā. 
(Transporta kustības organizēšana, ceļot elektrotīklu, zīmējumus A9) 

123. attēls. Balsta uzstādīšana pālim mehāniskas pacelšanas procesā. 
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Balstus nekādā gadījumā nedrīkst novietot blakus brauktuves joslai tā, lai 
tie būtu bīstami kustībai. 

Balsti tiek izkrauti starpnoliktavas laukumā, no kurienes tos aizved līdz 
montāžas vietai. Starpnoliktavas organizēšanai jāsaņem atļauja no zemes 
īpašnieka. Atļauja tiek pieprasīta projektēšanas etapā. 

11.1.3.4. Balstu pārvešana uz montāžas vietu.

Balstu pārvešana uz montāžas vietu notiek, izmantojot balstu 
pārvietošanai pa šķēršļotu apvidu piemērotus traktorus, augstas 
caurgājības visurgājējus automobiļus, buldozerus un apvidus mašīna s. 
Balsti ar ķēdēm tiek nostiprināti pie traktora sijām, ar traktoru var pārvest 
2 – 5 balstus vienā reizē. 

Ja ir sniegs, tad balstus var pārvest uz montāžas vietu arī ar liela gabarīta 
auto ragavām vai ar kvadracikliem, sarežģītos apstākļos tiek piemēro ta 
tralēšana – balsti, kas piesieti pie traktora vai mašīnas, ar vinčas palīdzību 
tiek pārvietoti vilkšus (pa zemi). Gadījumā, ja tralēšana notikusi lielā 
attālumā no balstiem pirms montāžas tiek novāktas nodilušās daļas. 

Balstu mehāniski pieceļot pālim, balsta pamatnei jābūt apmēram 3 m 
attālumā no pāļa, un tai jābūt orientētai pacēlāja kustības virzienā. Balsta 
centra (smaguma) punkta attālumam no pāļa jābūt apmēram 2 m. 

11.1.3.5. Vadu pārvešana. 

Pārvedot vadus, jārēķinās ar izvēlēto vadu iztīšanas paņēmienu. Saivu ar 
vadiem izkraušana blakus automaģistrālei notiek, ievērojot minimālo saivu 
attālumu līdz montāžas vietai. 

Saivas ar vadiem aizliegts nomest no kravas platformas, tās jāpaceļ 
uzmanīgi ar krāna palīdzību. Koka apšuvumu vai aizsargkartonu līdz vadu 
iztīšanas sākšanai noņemt nedrīkst. 

Saivu ar vadiem pārvešana uz montāžas vietu notiek, piemēram, ar 
traktora piekabi, ar augstas caurejamības automobili, ar pievienotu pie 
traktora transporta pamatni vai ziemā- ar liela gabarīta sniega gājēju un 
kāpurķēžu visurgājēju.

11.1.3.6. Pārējo materiālu pārvešana. 

Jebkurš viena etapa celtniecības darbiem vajadzīgais materiāls tiek 
nogādāts celtniecības laukumā līdz darbu uzsākšanai. Tomēr gadījumā, 
ja rodas aizdomas par iespējamu materiāla sabojāšanuvai pazaudēšanu, 
piemēram, ja materiāls var tikt atstāts zem sniega ziemas periodā, tas nav 
jāpieved pārāk agri. 

Jau līnijas lauka projektēšanas etapā tiek izvēlētas piemērotas vietas 
materiālu izkraušanai un novietošanai. Materiāli tiek piegādāti liel ām 
partijām un tiek izvadāti pa balstu montāžas vietām ar transporta līdzekļiem, 
kuri paredzēti kustībai pa šķēršļotu apvidu. Pēc atbilstošas numerācijas 
piešķiršanas materiāliem, izejot no piederības konkrētiem balstiem un to 
izvietošanas noliktavā uzdotā kārtībā, arī ar lietu neiepazīstināts vadītājs 
(šoferis) varēs nogādāt materiālus vajadzīgajā vietā. Materiāli jāizvieto 
darba vietās vajadzīgā kārtībā, lai tie nepazustu un netraucētu darbu 
virzību.

Daži vairumtirdzniecības veikali piegādā konteineros vai būros iesaiņotus 

tīkla materiālus tieši darbu izpildes vietās.

124. attēls. Vairumtirdzniecības veikala konteiners kā noliktava darba vietā

Pacēlājus var izmantot tikai speciāli šim mērķim apmācītas personas. 
Nepareiza vai neuzmanīga kr avas pacēlāja izmantošana ir bīstama. 
Operatoram, kas nodarbojas ar cilvēku pacelšana, kā arī celtņa grozā 
strādājošām personām tiek noteiktas īpašas prasības. 

Izpildot jebkurus pacelšanas darbus, vienmēr jāizmanto aizsargķiveres. 

11.2.2. Kravas pacēlāja izmantošana tīkla darbos.

Izpildot ar pacelšanu saistītos tīkla darbus, jāievēro sekojošais:

- pacelšanas darbi tiek plānoti iepriekš. Iepriekš tiek pārbaudīts arī 
pacēlāja virzīšanās ceļa drošums, 
- tiek noskaidrots paceļamā priekšmeta svars, tā rakstur ojumi, 
konstrukcijas smaguma centrs un iespējamie stropēšanas punkti, kā arī 
citas kravas piestiprināšanas iespējas, 
- tiek noskaidrots, cik tuvu pacelšanas vietai var padot mašīnu un, 
pamatojoties uz iegūto informāciju, tiek pārbaudīts, vai pacēlājs paredzēto 
kravu varēs pacelt, 
- mašīna tiek novietota tā, lai tā netraucētu kustību, uz tās jumta 
jāiedegas dzeltenai signalizējošai gaismai, 
- izpildot pacelšanas darbus, mašīnai nepārprotami jābalstās uz 
atbalsta ķepām (autrigeriem), obligāti tiek pārbaudīta stabilitāte un zemes 
virsmas nolīmeņošanai zem atbalsta ķepām tiek novietotas papildus 
plāksnes,
- pacelšanas darbu izpildes procesā operators nodrošina paceļamās 
iekārtas un kravas pārvietošanas izlices nepārtrauktu redzamību vai arī 
nozīmēta kravas kustību ko ntrolējoša signalizētāja norādījumu 
saņemšanu, 
- pirms pacelšanas darbu uzsākšanas jāpārliecinās, ka 
pielietojamajām pacelšanas ierīcēm ir veiktas kontroles pārbaudes un ir 
saņemta atļauja dotā darba veikšanai, 
- darbos tuvu elektrolīnijām tiek ievērota maks imāla piesardzība un 
drošs attālums no tām, 
- katram darbiniekam, kas piedalās pacelšanas darbos, obligāti jālieto 
aizsargķivere. 

Pēc katras ikdienas tehniskās apskates, uz celšanas mehānismiem tiek 
uznesti krāsaini apzīmējumi, kuru esamība dod pārliecībupar pacelšanas 
ierīču drošumu.

Izpildot neliela apjoma darbus, materiāli darba vietā tiek nogādāti kopā ar 
brigādi, lai paaugstinātu darba brigāžu pārvadājumu efektivitāti. Neliela 
apjoma darbos, piemēram, līnijai posmā no ¼ balstiem, materiāli un 
piederumi tiek nogādāti darba vietā kopā ar brigādi vienā automobilī, kura 
brigāžu pārvešanas platformas konstrukcijas uzlabotas tā, lai strādniekus 
un aizsarglīdzekļus platformas kastēs varētu pārvietot kopā. 

11.2. Pacēlāji

11.2.1.Vispārīga informācija.

Mūsdienās daudzi tīkla montētāju brigāžu kravas automobiļi aprīkoti ar 
kravas pacēlājiem. Pacēlāji tiek izmantoti celtniecības materiālu iecelšanai 
mašīnā, piemēram, balstu, saivu ar vadiem, kastu ar materiāliem, kā arī 
kravas izkraušanai. Kravas pacēlāji tiek izmantoti arī konstrukciju un cilvēku 
pacelšanai balstos montāžas darbu veikšanai augstumā.

Tabula 20. Rekomendācijas celšanas mehānismu marķēšanai ar krāsām.

Gads Kontroles krāsa

2010 Dzeltena

2011 Balta

2012 Zaļa

2013 Oranža

2014 Zila
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Sākot ar 2015. gadu kontroles krāsa atkārtojas tādā pašā secībā. 
Kontroles krāsa 2015. gadā – dzeltena un tā tālāk. Tādi pat kontroles 
krāsojumi tiek izmantoti mēraparātu pārbaudēs. 
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125.attēls. Kravas pacēlājs pacelšanas režīmā.(Empower).

11.2.3. Cilvēku pacelšana ar kravas pacēlāju.

Paceļot ar kravas pacēlāju cilvēkus, jāievēro Valsts padomes Noteikumu 

Nr. 793/1999, kā arī instrukciju prasības.

Cilvēku pacelšana ar kravas pacēlāju atļauta gadījumos, kad tiek 

ievērotas sekojošas prasības:

- personai, kas kontrolē pacelšanu, ir pietiekošas tehniskās zināšanas 
šāda darba izpildei, kā arī profesionālās prasmes cilvēku pacelšanai ar 
kravas pacēlāju. Parasti pacelšanas darbus kontrolējošā persona ir 
brigadieris, kurš ir atbildīgs par šo darbu,

- operatora darba pieredze ar doto pacelšanas ierīci nav mazāka par 
12 mēnešiem, un viņš ir saņēmis instruktāžu par cilvēku pacelšanu,

- pacēlāja grozā tiek atļauts pacelt tikai personas, kas nav jaunākas 
par 18 gadiem, kurām nav darbu drošību apdraudošu saslimšan u vai 
fizisku trūkumu, 

- par kravas pacēlāja ekspluatācijas apmācībām un personāla 
instruktāžām tiek pildīta apmācību kursa reģistra dokumentācija,

- cilvēku pacelšanai paredzētais grozs un pacelšanas ierīce ir izgājuši 
pārbaudi pirms to izmantošanas. Pārba udi pirms izmantošanas veic 
autorizēts (licenzēts) tehniskās apkalpes uzņēmums, pēc pārbaudes 
rezultātiem tiek sastādīts protokols,

- pirms pacelšanas darbu uzsākšanas pacelšanu kontrolējošai 
personai ir jāpārbauda: ka pārbaude ir veikta, ka grozs un pacelšanas ierīce 
pēc vizuālas pārbaudes rezultātiem atzīti par esošiem darba kārtībā, 

- pacelšanas ierīces operatoram katru dienu pirms pacelšanas darbu 
uzsākšanas jāveic pacelšanas ierīces pārbaude, kuras laikā tiek veikta 
pacēlāja un groza balstu sistēmas tehniskā stāvokļa vizuālā apskate, kā arī 
tiek pārbaudīta pacēlāja un aizsargierīču funkcionēšana.

126. attēls. Tīkla darbos pielietojamais cilvēku pacelšanas grozs 
(Empower).

Cilvēku pacelšana notiek, ievērojot sekojošus principus:

1. Cilvēku pacelšana ir atļauta tikai labas redzamības apstākļos, ja, 
strādājot ar doto pacelšanas ierīci, nerodas laika apstākļu, piemēram, 
vēja, radīti darba drošības riski. 
2. Pacēlāja operatoram un grozā strādājošajām personām jebkurā 
situācijā jāuztur nepieciešamie sakari. Gadījumā, ja nav vizuāla kontakta, 
sakari jāuztur ar radiotelefona vai analogas ierīces palīdzību.
3. Grozu cilvēku pacelšanai aizliegts izmantot materiālu pacelšanai, 
cilvēku pacelšanas laika pacēlāju aizliegts izmantot citu kravu pacelšanai. 
Tomēr grozā ir at ļauts pārvest darbam nepieciešamos materiālus un 
instrumentus, ja netiek pārsniegta maksimālā pieļaujamā groza slodze un 
netiek pasliktināta tā stabilitāte. Jānokontrolē, lai instrumenti un priekšmeti 
nenokļūtu ārpus groza malas un neradītu bīstamas situācijas. 
4. Jāizvairās no groza pārvietošanas virs darbinieku galvām, zem 
groza esošā teritorija iespējamās priekšmetu izkrišanas dēļ jānožogo no 
apkārtējās teritorijas. 
5. Pacēlāja operatoram pastāvīgi jāuzrauga groza kustība, cilvēku 
pacelšanas laikā viņam jāatrodas pacēlāja vadības ierīces tiešā tuvumā.
6. Grozā strādājošai personai bez iebildumiem jāizmanto drošības 
josta, kuras drošības saslēgs paredzētajā nostiprinājuma punktā 
piestiprināts grozam.  
7. Grozam jābūt aprīkotam ar avārijas apturēšanu. Jāparedz 
paņēmiens, kā nolaisties no groza avārijas situācijās, piemēram, 
izmantojot nolaišanās virvi. 
8. Ja nepieciešams, pie cilvēku pacelšanas jābūt klāt pacelšanas 
darbus kontrolējošai personai. 
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11.2.4. Cilvēku pacelšana, izpildot tīkla darbus ar cilvēku pacelšanas

pacēlāju palīdzību.

Izpildot tīkla darbus, parasti tiek izmantoti piekabināmie ceļamkrāni ar 
teleskopisku izlici. Ceļamkrāni ir ar elektrisko piedziņu un/vai ar piedziņu no 
iekšdedzes dzinēja. Pacelšanu var vadīt no groza, un tādā gadījumā nav 
nepieciešams atsevišķs pacelšanas ierīces operators. 
Cilvēku pacelšanas pacēlāja operatoram ir jābūt ar šim pacēlājam 
pietiekošām ekspluatācijas prasmēm, informācija par operatora 
sagatavošanu pacēlāja ekspluatācijai tiek ierakstīta apmācību kursu 
reģistrā. Lai izmantotu pacēlāju cilvēku pacelšanai, operatoram jābūt darba 
devēja izdotai rakstiskai šādu darbu veikšanas atļaujai. 
Attiecībā uz cilvēku pacelšanu, izmantojot pacēlāju, darbojas iepriekš 
norādītās drošības tehnikas prasības. Ierīču, kas aizsargā no krišanas no 
augstuma, izmantošana ir obligāta. Avārijas situācijās grozs jānolaiž zemē.

127. attēls. Aizsargierīces cilvēku pacelšanas grozā ( Empower ).
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12. TRANSPORTA KUSTĪBAS ORGANIZĒŠANA

12. Vispārīga informācija.

Pēc darba komisijas iniciatīvas jautājumos par elektriskajām tehnoloģijām 
darba drošības centrs izdevis vadošos norādījumus „Transporta kustības 
organizēšana, izpildot darbus elektrotīklā”, kuros ietvertas detalizētas 
instrukcijas par gaisvadu elektrolīnijām, uz kurām pamatoj oties, tika 
sastādīta šī mācību grāmatas sadaļa. 

Uz ceļa, ielas vai citā transporta kustības trasē vai to tuvumā izpildāmie 
darbi jāveic, garantējot drošību arī transporta kustības dalībniekiem un 
darbiniekiem. Uz ceļa izpildāmie darbi nedrīkst radīt nev ajadzīgus 
transporta kustības traucējumus. Transporta kustības posmā izpildāmie 
darbi jāveic atbilstoši darba drošības likumdošanai.  Darbu  organizācijai 
jābūt rūpīgi saplānotai.

Atbilstoši „Likuma par transporta kustību” (267/1991) (ĪLL) 2. punktam 
vārds „ceļš” tiek izmantots kā vispārīgs kopīgas lietošanas automobiļu ceļa 
apzīmējums privātiem ceļiem, ielām, ceļiem apbūves plānos, laukumiem, 
ka arī citām transporta līdzekļu vispārējas kustības trasēm.
Tālāk tekstā ar terminu „ ceļš” vai „iela” tiek saprastas konkrētas transporta 
maģistrāles un teritorijas.

Likums par šoseju ceļiem (503/2005) (MaantL)
Šosejas ceļš – tas ir automobiļu ceļš, kas paredzēts vispārējai lietošanai, 
par kura uzturēšanu atbild valsts. No transporta uzdevumu viedokļa šoseju 
ceļi tiek kvalificēti kā valsts nozīmes ceļi, apgabalu nozīmes ceļi, reģionālās 
nozīmes ceļi vai savienojošie ceļi. 

Šosejas ceļš sastāv no:

1) brauktuves daļām ar apmalēm un citām transporta līdzekļiem 
paredzētām teritorijām, tādām kā trotuārs (ietve) un velosipēdu celiņš, ceļš 
speciāliem pārvadājumiem, transporta līdzekļu parkošanās vietas vai 
sabiedrisko transportu apkalpojošie laukumi un teritorijas, atpūtas laukumi, 
iekraušanas – izkraušanas, kā arī kravas novietošanas laukumi;

2) ar 1. punktā norādītajām teritorijām saistītām konstrukcijām, celtnēm 
un ietaisēm, kuras nepieciešamas šo teritoriju izmantošanai un 
uzturēšanai;

3) transporta kustības ceļu posmiem, konstrukcijām, būvēm un 
ietaisēm, kuras nepieciešamas ceļu lietotāju apmācībai un instruktāžai;

4) pārējām ceļu posmu konstrukcijām, būvēm un iekārtām, kuras 
nepieciešamas ceļu uzturēšanai un transporta kustībai vai traucējumu 
novēršanai, piemēram, akustiskais ekrāns un nožogojums, lai aizsargātos 
no meža zvēriem.

Pie šoseju ceļiem pieder arī savienojuma ceļš ar rezerves iekāpšanas 
laukumu un teritoriju, kura nepieciešama, lai veiktu darbības, kas saistītas 
ar valsts robežas šķērsošanu pa šosejas ceļu.

1. un 2. punktos norādītās teritorijas veido šosejas ceļa 
atsavināšanas joslu. Atsavināšanas joslas robeža, ja ceļa joslas robežas 
nav norādītas nekustamā īpašuma ierīcības aktos, noteikta – 2 metri no 
grāvja ārējās malas, vai ceļa posmiem bez grāvja- no ceļa klātnes nogāzes 
vai profila ārējās malas.
128.attēlā parādītas šosejas ceļa sastāvdaļas.

128. attēls. Šosejas ceļa sastāvdaļu apzīmējumi.

12.2. Darbi, kas saistīti ar apmales joslu, kā arī būvju un iekārtu 

izvietošana apmales joslā (Likuma par šoseju ceļiem 43. pants).

Darbu izpilde, elektrolīniju būvju un citu iekārtu izvietošana apmales joslā 
veicama tikai pēc atļaujas no ceļu ekspluatācijas dienesta saņemšanas. 
Atļauja tiek izdota tādā gadījumā, ja norādītā darbība nerada bīstamību vai 
traucējumus ceļa ekspluatācijas darbībai. Personai, kas ir saņēmusi atļauju, 
ir o bligāti jāceļ būves vai iekārtas un tās jāapkalpo atbilstoši ceļu 
ekspluatācijas dienesta instrukcijām. Ja būvju vai iekārtu ekspluatācija rada 
bīstamību transporta kustībai vai traucē ceļa saimniecības vadību, tad 
atļaujas saņēmējam uz sava rēķina obligāt i jāizdara ceļu ekspluatācijas 
dienesta prasītās izmaiņas, jāpārvieto vai jānovāc būve vai iekārta.

Ja saskaņā ar citā likumā noteikto atļaujas nav vajadzīgas, tad informācijai 
par plānotajām darbībām jābūt savlaicīgi nodotai atbilstošajai ceļu 
ekspluatācijas dienesta institūcijai.
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12.3. Ceļu ekspluatācijas dienesta atbildība.

Ceļu ekspluatācijas dienests atbild par ceļu uzturēšanu no kustības 
viedokļa apmierinošā stāvoklī. Koplietošanas ceļu sfērā tāda atbildība 
pienākas ceļu Administrācijai. Ceļu ekspl uatācijas dienesta lomu citās 
vietās izpilda vai nu municipalitātes, privātas ceļu biedrības, vai ceļu 
īpašnieki. Ceļu ekspluatācijas dienestam ir tiesības uzstādīt ceļu zīmes 
(Likuma par kustību ceļos 51. pants un Nolikuma par kustību ceļos 49. 
pants), ta s atbild par kustības dalībnieku apziņošanu un vajadzības 
gadījumā daļēji vai pilnīgi slēdz ceļus uz darbu izpildes laiku (Nolikuma par 
kustību ceļos 50. pants). 

Policijai (Likuma par kustību ceļos 54. pants un Nolikuma par kustību ceļos 
51. pants) arī ir tiesības uz laiku slēgt ceļu sporta sacensību laikā vai citos 
gadījumos, kā arī ārkārtējās situācijās.

12.4. Vajadzīgās atļaujas.

Darbu veikšanas atļaujas. 

Jebkuri darbi, kuri attiecas uz ceļu vai ielu teritorijām vai pasūtītājiem 
izpildāmie darbi uz ceļiem un ielām, veicami pēc atļaujas saņemšanas 
saskaņā ar Likumu par šoseju ceļiem vai municipalitātes celtniecības 
nolikumu. Pieteikums jāsastāda rakstiskā formā un savlaicīgi jāiesniedz 
izskatīšanai institūcijām, kuras izdod atļaujas.

Ja jautājums saistīts ar iekārtas vai būves uzcelšanu ceļa posmā vai ielā, 
piemēram, apakšzemes kabeļa vai gaisvadu elektrolīnijas, atļauja par 
darba veikšanu tiek ieslēgta līgumā, kas tiek noslēgts starp ceļu 
ekspluatācijas dienestu un būves īpašnieku. Līgumslēdzējas pu ses 
detalizēti saskaņo pienākumus par montāžas darbiem un tālāko apkalpi. 
Līgums satur arī prasības par transporta kustības organizēšanu darbu 
veikšanas laikā.

Atļaujas noformēšanas pieteikumā tiek dota detalizēta informācija par 
veicamajiem darbiem un darbu metodēm, darbu izpildes laiku un vietu, kā 
arī kontaktu dati. Attiecībā uz koplietošanas ceļiem pieteikums tiek 
sastādīts uz ceļu Administrācijas veidlapas.

Atļaujā tiek norādīti darbu izpildes nosacījumi, piemēram: 

- darbus atļauts uzsākt tikai pēc tam, kad ceļu ekspluatācijas dienesta 
pārstāvis būs apstiprinājis ceļa kustības organizēšanas shēmu. Izpildot 
darbus, kas saistīti ar grunts izņemšanu no ceļa konstrukcijām, pirms darbu 
uzsākšanas tiek veikta sākotnējā kontrole, pēc darbu izpildes – noslēdzošā 
kontrole;

- attiecībā uz citiem darbiem informācijai par darba sākšanu un 
noslēgšanu jābūt nodotai ceļu ekspluatācijas dienesta pārstāvim vai 
transporta centra dispečeram pa telefonu 0200-2100;

- ja darbs prasa kustības regulēšanu ar zīmes „stop” pielietošanu, tad 
jāpārbauda ceļa satiksmes regulētāju kompetence, jāpaziņo ceļu 
ekspluatācijas dienestam viņu uzvārdi un jāsaņem ceļa satiksmes 
regulētāju apstiprinājums (Nolikuma par kustību ceļos 2. pants);

- gadījumā, ja atļaujas saņēmējs neievēro ceļa satiksm es 
organizēšanas prasības vai citas sabiedriskās satiksmes drošības 
pasākumu prasības, tad ceļu ekspluatācijas dienestam ir tiesības novērst 
trūkumus atļaujas saņēmēja vietā, ja šos trūkumus nav novērsis atļaujas 
saņēmējs, vai šie trūkumi nav novērsti term iņā, ko norādījis ceļu 
ekspluatācijas dienests;

- ja rodas kādas bīstamas situācijas, kas apdraud ceļu kustības 
drošību, ceļu ekspluatācijas dienesta pārstāvim ir tiesības apturēt darbu 
izpildi līdz ceļu satiksmes organizēšanas trūkumu novēršanai. 

Līgumā var būt atrunāta, piemēram, satiksmes organizēšanas shēmā 
ieslēgto ar tīklu kontroli un apkalpošanu saistīto ierobežojumu ieviešana. 
Atļaujas, kas nepieciešamas dažādu elektrolīniju tranšeju izveidošanai 
ielu tīklā, saucas par zemes darbu atļaujām.

Atļaujas satiksmes organizēšanai darbu izpildes laikā. 
Satiksmes organizēšana darba izpildes laikā– tā ir viena no obligātajām 
prasībām, lai no ceļu Administrācijas saņemtu darbu veikšanas atļauju. 
Atsevišķa atļauja satiksmes organizēšanai nav vajadzīga. Atļ auju 
izsniegšanas prakse dažādās municipalitātēs var atšķirties. Policija un 
municipālā institūcija var pieņemt lēmumus par ceļu satiksmes 
organizēšanas pagaidu shēmām. Nolikumus par šādu jautājumu var 
ieslēgt municipalitātes celtniecības reglamentā. Satiksmes organizēšanu 
privātajos ceļos saskaņo ar privāto ceļu sabiedrībām, ceļa pārvaldnieku 
vai ceļa īpašnieku.

Lēmums par kustības ātruma ierobežošanu. 

Darbu veikšanas laikā uz vispārējās lietošanas ceļiem parasti tiek noteikti 
satiksmes ierobežojumi. La i sakārtotu transporta satiksmi darbu 
veikšanas posmā, saskaņotajā darbu veikšanas shēmā tiek norādīti 
nepieciešamie ātruma ierobežojumi. Atbilstoši trešās puses tiesību 
aizsardzības prasībām darbu izpildītājs sastāda dokumentu par kustības 
ātruma ierobežo jumiem, norādot vietas, kurās noteikti ātruma 
ierobežojumi. Noteiktajiem ierobežojumiem jābūt pierādāmiem pēc darba 
veikšanas ar atpakaļejošu datumu. Nosacījumi tiek fiksēti darbu 
veikšanas atļaujā. 

12.5. Pasākumi darba drošības nodrošināšanai.

Likumdošanas prasības par darba drošības tehniku.

Valsts padomes lēmums „Darba drošība celtniecībā” (VNr. 205/2009) tiek 
attiecas arī uz elektrotīklu celtniecību un apkalpošanu. Strādājot 
celtniecības brigādēm, jānodrošina drošība personām, kas veic darbus 
elektrotīkla celtniecības objektos, kā arī tām, kas atrodas celtniecības 
objektu ietekmes zonā.

Izpildot tīkla darbus, jāievēro, ka, no vienas puses, tiek apdraudēti transporta kustības 
dalībnieki un darbinieki, un, no otras puses- transporta kustība apdraud elektrotīkla 
darbiniekus. 

Būvnieks.

Būvniekam vai citai personai, kura veic projektēšanas un projekta 
realizācijas uzraudzību, saistībā ar projektu jānodrošina drošības 
pasākumu un darbību ievērošana, lai nepieļautu kaitējumu darbiniekiem 
vai transporta k ustības dalībniekiem. Projektam pievienots atsevišķs 
skaidrojums par drošības jautājumiem, t.i., vienots uzziņas dokuments par 
darbu drošību. Katram būvniekam darba objektā celtnieku brigādes 
sastāvā jānozīmē drošības jautājumu koordinators. Darba drošības
koordinators– tā ir persona, ko nozīmēja būvnieks, koordinatora 
uzdevums ir veikt uzraudzību pār būvniekam paredzētajiem pienākumiem 
darba drošībā.
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Ģenerālais izpildītājs.

Par ģenerālo izpildītāju (Valsts padomes lēmuma par darba drošību 
celtniecībā 629/94. 2.pants) saprot ģenerāluzņēmēju vai gadījumā, ja viņa 
nav, pasūtītāju vai cita personu, kura veic vadību un uzraudzību, piemēram, 
pār tīkla darbiem. Ģenerālajam izpildītājam projekta izpildei jānozīmē 
kompetenta atbildīgā persona. Ģenerālais izpildī tājs sastāda pasākumu 
programmu, lai nodrošinātu darba drošību.

Darbuzņēmējs.

Visi darba objektā strādājošie darbuzņēmēji pakļauti ģenerālajam 
izpildītājam. Darbuzņēmējs nozīmē par brigādi atbildīgo kompetentu 
personu. 

Darbuzņēmējs kā darba devējs visiem uz ceļa izpildāmajiem darbiem 
sastāda uz šo darbu risku novērtēšanu balstītu drošības pasākumu 
nodrošināšanas programmu. Balstoties uz risku novērtēšanu, 
darbuzņēmējs izvēlas aizsardzības pasākums un konkrētajam darbam 
nepieciešamos individuālos aizsardzības līdzekļus. 

Ar ceļu satiksmes drošību saistītie uzdevumi.

Par ar darbu izpildi ceļa posmā vai tā tuvumā saistītu ceļu satiksmes 
organizēšanas pietiekamu nodrošinājumu atbild darbuzņēmējs. Katram 
darba objektam tiek nozīmēta persona, kas ir atbildīga par ceļu satiksmes 
organizēšanu, par ceļa zīmēm un citiem satiksmes drošības pasākumiem. 
Satiksmes kontroles organizēšana uz ceļiem ir daļa no iknedēļas darbu 
drošības kontroles. 

Neatkarīgi no apjoma vai darbu ilguma darbuzņēmējs ir spiests darbu 
veikšanas procesā ievērot arī transporta kustības organizēšanas plāna un 
ceļa iekārtojuma noteiktās prasības. Šādu pasākumu mērķis ir bīstamu 
situāciju nepieļaušana un novēršana, satiksmes drošības vadīšana un 
normālas transporta kustības nodrošināšana.

Pēkšņās ārkārtas un avārijas situācijās nekavējoši jāsazinās ar policiju, lai 
saņemtu nekavējošu palīdzību transporta kustības organizēšanā, izejot no 
radušās situācijas (Likuma par kustību uz ceļiem 54.pants). Šinī gadījumā 
jāsazinās arī ar institūcijām, kas izdevušas atļauju, bet par jautājumiem, kuri 
attiecas uz koplietošanas ceļiem - ar ceļu Administrācijas ceļu kustības 
centru (tel. 02002100).

Veicot speciālos pārvadājumus pa koplietošanas ceļiem, jāievēro 
transporta ministrijas lēmuma „Par speciālajiem pā rvadājumiem un 
speciālajiem transporta līdzekļiem” (1715/92, labojumi 958/98.) prasības.

Uz ceļa strādājošo personu kvalifikācijas prasības.

Mašīnu operatoriem un personām, kas strādā uz koplietošanas ceļiem, tiek 
noteiktas kvalifikācijas prasības, kas atbilst apmācību programmai „Drošība 
uz ceļiem” par darba drošības tehniku un transporta kustības organizēšanu, 
ko izstrādājusi ceļu Administrācija. Šīm personām ar pozitīvu atzīmi 
jānokārto kvalifikācijas eksāmens „Drošība uz ceļiem 1” vai analoģisks 
apmācību kurss par darba drošības tehniku. Darbuzņēmēja darbu 
vadītājam vai citai par darbu atbildīgai personai jābūt kvalifikācijai „Drošība 
uz ceļiem 2”. 

Brīdinošais apģērbs. 

Veicot darbus uz ceļiem, jālieto standartam SFS – EN471 atbilstošs labi 
pamanāmsbrīdinošais darba apģērbs.

Gadījumā, ja līguma nosacījumos vai atļaujā nav citu norādījumu, darbos 
uz koplietošanas ceļiem tiek ievērotas ceļu administrācijas sastādītās 
risku analīzes prasības, saskaņā ar kurām ceļu darbinieka brīdinošajam 
apģērbam jāatbilst kustības regulētāja apģērbam - trešajai aizsardzības 
klasei. 

12.6. Transporta kustības organizēšanas pasākumu ieviešana.

Vispārīgi principi.

Atbilstoši „Lēmuma par kustību ceļos” 50.pantam: „Veicot ar transporta 
kustības apdraudējumu saistītus darbus, ceļam vai ceļa posmam, uz kura 
tiek veikts darbs, jābūt apzīmētam ar pietiekamām ceļa zīmēm. Ja 
nosacījumi to prasa, tad tādam ceļam vai ceļa posmam, jābūt pilnīgi vai 
daļēji slēgtam, ko izdara darba izpildītājs, izmantojot atbilstošus 
noteikumus un l ēmumus par braukšanu apturošām iekārtām, un 
signāllukturiem.’’

Transporta kustības organizēšanas pasākumiem jābūt rūpīgi izplānotiem, 
un tie precīzi jāizpilda. Transporta kustības regulēšanai jābūt efektīvai, 
precīzai un loģiskai. Transporta kustības izma iņas atkarība no darbu 
virzīšanās uz priekšu jāizdara tādā veidā, lai transporta kustības 
organizācija vienmēr atbilstu objektā pastāvošajai situācijai. Darbiem 
jābūt organizētiem tā, lai to transportu kustībai radītais zaudējums būtu 
minimāls. 

Organizējot transporta kustību, jāņem vērā arī gājēju un velosipēdu 
kustība, ka arī personu ar ierobežotām pārvietošanās spējām kustība. 
Veicot darbus gājēju un velosipēdu trasēs, jāizmanto brīdinošie 
apzīmējumi.

Ceļa zīmes.

Kustības regulēšanai tiek izmantotas „ Lēmuma par kustību ceļos” 
3.nodaļas prasībām atbilstošas ceļa zīmes. 

Ceļa zīmju kvalitātei jāatbilst ceļa zīmēm paredzētajām kvalitātes 
prasībām.

Uz balsta uzstādāmo brīdinošo zīmi uz darbu veikšanas laiku var uzstādīt uz 
ceļa apmales. Uz ceļa apmales uzstādāmās zīmes minimālajam attālumam 
līdz ceļa braucamajai daļai jābūt ne mazākam par 0.5 m. Zīme nedrīkst traucēt 
gājēju vai velosipēdistu kustību, kā arī ceļa apkopes darbu izpildi. Ceļa zīmju 
novietošana dažādos objektos aprakstīta zemāk parādītajos piemēros. 



85

129. attēls. Ceļa zīmes novietošana (Ceļu satiksmes organizēšana tīkla 
darbos, zīmējums 2)

Nevajadzīgās zīmes nekavējoši jānoņem. Pārtraucot darbus vakaros un 
izejamās dienās, zīmes uz laiku jānosedz vai jānoņem. 

Brīdinošās iekārtas un kustību ierobežojošās iekārtas, kā arī to 
izmantošana.

Lai marķētu un atdalītu tīklu darba objektu posmus no vispārējai ceļu 
satiksmei paredzētās teritorijas,  tiek izmantoti 130. attēlā parādītie 
ierobežojumi, barjeras, ceļu postamenti vai aizsargājošie konusi. Kustību 
ierobežojošās iekārtas ir dzelteni-sarkanā krāsā- dzeltenās joslas mijas ar 
sarkanajām. Joslas izveido no gaismu atstarojoša materiāla vai tās aizvieto 
ar sarkaniem un dzelteniem gaismas atstarotājiem. 
Kustības noslēgšanas iekārtām jābūt izpildītām tā, lai pie tām varētu 
piestiprināt nepieciešamos brīdinošos lukturus un ceļa zīmes.

Kustības regulētāja darbība.

Par kustības regulētāju (Likuma par kustību ceļos, 49.pants, Lēmuma par 
kustību ceļos, 2. pants) var būt persona, kurai ir pilni 18.gadi, un tā ir 
saņēmusi automobiļa vadītāja apliecību vai atbilstošas zināšanas ceļu 
satiksmes jomā. Pirms darbu uzsākšanas regulētājam jāiepazīstas ar 
darba uzdevumu, pamatojoties uz šim mērķim sastādīto mācību materiālu 
(piemēram: vadošā dokumenta „Kustības pa ceļiem organizēšana tīkla 
darbos” „A” pielikuma prezentāciju formātā „Power point” un Ceļu 
Administrācijas sastādītās videofilmas).
Regulētājam ceļu satiksmes regulēšanas darbu izpildes laikā jānēsā 3. 
aizsardzības klases brīdinošais darba apģērbs. 

130. attēls. Kustību ierobežojošās iekārtas ( Ceļu satiksmes 
organizēšana tīkla darbos, zīmējums 4)

Informāciju par kustības regulētājiem nodod ceļu ekspluatācijas 
dienestam saskaņošanai.

Īstermiņa darbi.

Ar īstermiņa darbu parasti saprot darbu, kura izpildes ilgums nav lielāks 
par pusdienu (4 stundas). Lai brīdinātu kustības dalībniekus par tādu 
darbu izpildi, var izmantot uz ceļa uzstādītas vai piekabinātas portatīvas 
iekārtas ar signalizējošiem mirgojošiem lukturie m. Uz ceļa uzstādīto 
brīdinošo iekārtu vēlams izmantot arī tādā gadījumā, ja brīdinošā 
informācija par darbiem objektā tiek nodota tikai ar uz transporta līdzekļa 
vai darbu objektā novietotu signalizējošo mirgojošo lukturu palīdzību. 
Brīdinošās iekārtas va r novietot brauktuves daļā no labās puses vai 
vienvirziena joslā- no tās puses, kur atrodas darba objekts. 

131. attēls. Uz ceļa uzstādāmā brīdinošā zīme (Ceļu satiksmes 
organizēšana tīkla darbos, zīmējums 5.2.)
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Īslaicīga ceļa kustības slēgšana. 

Ierīkojot gaisvadu elektrolīniju blakus ceļa malai vai veicot citus īslaicīgus 
darbus, transporta kustība tiek apturēta abos satiksmes virzienos. Kustības 
regulēšanai un parkošanās vietām jābūt organizētām tā, lai kustības 
regulētājs būtu labi pa manāms no abām pusēm. Paziņojums par ceļa 
slēgšanu tiek nodots ceļu kustības Centram (tel. 02002100).

133.attēls. Balstu montāža apdzīvotā vietā, maksimālais kustības ātrums 50 
km/st.( Ceļu satiksmes organizēšana tīkla darbos , piemērs A5).

132. attēls. Portatīva brīdinošā iekārta (Ceļu satiksmes organizēšana tīkla 
darbos, zīmējums 5.1)

Transporta kustība darba objektā.
Par darba objektu atbildīgajai personai jākontrolē darba objektā strādājošo 
transporta līdzekļu kustība ar nolūku novērst bīstamas situācijas un 
traucējumus citam transportam. Darba objektos īpašās situācijās darba 
mašīnām vienmēr jālieto brīdinošā gaisma atbilstoši Likumam par kustību.

Darba objektu aizsargājošās būves un ierobežotāji.
Darba objekta aizsardzībai garenvirzienā drīkst izmantot aizsargājošās un 
nosedzošās betona konstrukcijas. Šķērsām braucamajai daļai izraktai 
bīstamai tranšejai jābūt aizsargātai ar norobežojošu ceļa iekārtu, kā arī ar 
pretī tranšejai izveidotu drošības zonu ar aizsargājošu būvi (smilšu kaudzi, 
izbūvi no autoriepām). Pirms ceļa posmiem ar intensīvu transporta kustību, 
kuros tiek veikti pārvietojami un īslaicīgi darbi, izmantojot transporta 
līdzekļus vai darba mašīnas, vēlams uzstādīt brīdinošos transporta 
līdzekļus. 

12.7. Piemēri kustības organizēšanai.

Darba drošības Centra izdevumā „Kustības pa ceļiem organizēšana tīkla 
darbos” doti piemēri kustības organizēšanai uz ceļiem dažādos darba 
objektos. Zemāk parādīti daži piemēri kustības organizēšanai, veicot 
elektrotīkla gaisvadu līniju celtniecību.

134. attēls. Gaisvadu elektrolīnijas montāža apdzīvotā vietā, maksimālais 
kustības ātrums 50 km/st. (Ceļu satiksmes organizēšana tīkla darbos, 
piemērs A6).
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137. attēls. Īslaicīga ceļa slēgšana ārpus apdzīvotas vietas (Ceļu 
satiksmes organizēšanatīkla darbos, piemērs B7 )

135. attēls. Īslaicīga ceļa slēgšana apdzīvotā vietā maksimālais kustības 
ātrums 50km/st. (Ceļu satiksmes organizēšana tīkla darbos, piemērs A8)
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136. Attēls. Darbi un darba transporta līdzeklis ārpus braucamās daļas. 

(Ceļu satiksmes organizēšana tīkla darbos, piemērs B1)
138. attēls. Gaisvadu elektrolīnijas celtniecība ārpus apdzīvotās vietas, 
pārvietojami darbi (Ceļu satiksmes organizēšanatīkla darbos, piemērs 
B2)
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13. Sakaru tīkli

13.1.Vispārīgā informācija.

Mūsdienās, lai uzturētu sakarus, veicot elektrotīkla celtniecību un 
apkalpošanu, tiek izmantots plašs mobilo sakaru tīkls.
Katram brigadierim un montētājam ir telefons, pa kuru var sazināties 
jebkurā momentā. 
Neskatoties uz valsts koplietošanas mobilo sakaru tīkla attīstību, 
enerģētiskie uzņēmumi uztur arī savus sakaru tīklus, kuri nodrošina sakaru 
uzturēšanu jebkurā to darbības reģionā. 

13.2. Radiotelefona tīkls.

Radiotelefona tīkls elektrotehniskam uzņēmumam parasti atbilst tā 
teritoriālajai organizācijai. 

Darba posmā tiek izvietota atbalsta stacija, kuras dzirdamības zona izplatās 
pa doto posmu un dažām kaimiņu posmu atbalsta stacijām. Šeit atrodas arī 
ar telefoniem aprīkoti mehāniskie transporta līdzekļi, darba mašīnas u.c. 
Brigādes aprīkotas ar portatīviem radiotelefoniem. 

Mūsdienās daudzos enerģētikas uzņēmumos, izmantojot virziena darbības 
uztvērējus, tiek radīts radiosakaru tīkls, kas aptver visu uzņēmumu darbības 
zonu. Paralēli radiosakaru tīklam paziņojumi tiek nodoti arī ar sakaru tīkla 
kopīgo iekārtu palīdzību, piemēram, ar GSM telefoniem.

13.2.1. Ziņojumu nodošana pa radiotelefonu.

Par visplašāk izplatīto paziņojumu pārraides formu tiek uzskatīts tīkls 
„Simplex”, pa kuru paziņojumi tiek nodoti secīgi vienā virzienā, izmantojot, 
piemēram, rokas pārslēgšanas pogu. 

Ar mērķi nodrošināt netraucētus sakarus un izslēgt ziņojumu pārraides 
aizkavēšanās faktorus, jāievēro tīkla eksplu atācijas prasības, vispārējās 
instrukcijas un noteikumi, kuri norādīti radiotīkla ekspluatācijas atļaujā, kā 
arī ziņojumu pārraides regulējošo tiesību aktu vispārējo noteikumu 
prasības. 

Iekārtu un komunikāciju uzraudzību veic nacionālais komunikāciju 
administrācijas centrs.
Atļaujai par tiesībām izmantot radiotīklu jāglabājas radiotelefona 
izmantošanas vietā. 
Radiotelefona izmantotājs nodod ziņojumus īsi un precīzi.

Pienākums ievērot slepenības režīmu.

Iestatot radio, izmantotājam ir pienākums ievērot slepenības režīmu: 
persona, kas pieņem viņam paredzēto radio ziņojumu, kas nav paredzēts 
vispārīgai izpaušanai, nav tiesīga to pierakstīt, izpaust vai izmantot tā 
saturu vai informāciju par ziņojuma esamību paša interesēs.

Uzraudzība. 

Lai pārvaldītu un izmantotu radio raidītāju, jāsaņem atļauju. Atļauju izdod 
Nacionālais telekomunikāciju Administrācijas centrs.
Nacionālā telekomunikāciju Administrācijas centra pilnvarotie inspektori veic 
uzraudzību pār nolikumu prasību ievērošanu, kā arī izskata ar radio
traucējumiem saistītās problēmas. 

139.attēls. Elektriskās stacijas radiotelefona tornis – pati augstākā 
sakaru tīkla daļa. 

Inspektors saņem Nacionālās komunikāciju Administrācijas centra 
izdotu apliecību ar fotogrāfiju.

Stacijas kods.

Pareiza stacijas koda lietošana garantē operatīvu ziņojuma pārraidi, un 
saskaņā ar radiotīkla reglamentu tā ir obligāta.

Par stacijas kodu var būt viens no sekojošiem apzīmējumiem:

- stacijas nosaukums,
- stacijas izvietošanas vietas nosaukums,
- stacijas lietotāja nosaukums/ vārds,
- stacijas oficiālā reģistrācijas pazīme,
- kāda cita viegli identificējama, dotajai stacijai raksturīga pazīme.

Radiotelefona raidītājs uzņem pilnu jaudu tikai kādā laikā pēc ziņojuma 

nosūtīšanas pogas nospiešanas, tāpēc jāietur dažu sekunžu pauze, un 

sakaru seanss jāiesāk ar vārdu „uzmanību!’’.
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Izsaukuma piemērs

UZMANĪBU, UZMANĪBU, IZAUC PA KANALU DVA, KLAUSOS.

Atbildes piemērs.

UZMANĪBU, KLAUSOS.

Jāievēro, ka vienlaicīgi pa šo pašu kanālu var pienākt arī citi 
ziņojumi, kurus ziņojumu sūtītājs nedzird, bet saņēmējs dzird. Tādā 
gadījumā caur uztvērēja iekārtu vienlaicīgi tiek saņemta informācija 
no divām stacijām, kuras nav iespējamas precīzi saklausīt, tāpēc 
izsaukums pēc kāda laika jāatkārto. 

Sakaru seansa noslēgumā precīzi jāpaziņo par seansa nobeigumu un 
kanāla atbrīvošanu, piemēram, izmantojot izteicienu „sakaru beigas’’.

13.2.2. Radiotelefona ekspluatācija un apkalpe.

Vispārīga informācija.

Mūsdienu radiotelefona iekārtām ir vienkāršas vadības iekārtas, 
portatīvajiem radiotelefoniem ir nelieli izmēri, un tos var ievietot 
kabatā. Ieregulēšana, kas prasa zināšanas radio tehnoloģijas 
jomā, tiek veikta ar automātikas palīdzību. Lietotājam jāieslēdz un 
jāizslēdz telefons, jāizvēlas vajadzīgais kanāls un jāieregulē balss 
skaļums un trokšņu slāpētājs. 

Lietotājam jāprot izmantot arī mikrofonu, antenu un mainīt 
sazināšanās avotu.

140. attēls. Portatīvais radiotelefons.

13.3. Ziņojumu pārraide pa mobilo telefonu.

Veicot elektrotīkla celtniecības un ekspluatācij as darbus, ziņojuma 
pārraide parasti notiek pa mobilo telefonu. Telefona sakari notiek 
starp diviem telefoniem, un tos nepārtrauc citi ziņojumi, kā tas mēdz 
būt, ja izmanto radiotelefonus. 
Pa saskaņoto telefonu piezvanot uz komutācijas centru, var 
pieslēgties komutācijas telefona līnijai un noklausīties visus 
ziņojumus. 

Mobilā telefona lietotāja galvenais uzdevums ir, ierodoties darbā, 

nodrošināt pietiekošu akumulatora uzlādi. Ja nepieciešams, jāpaņem 

līdzi uzlādēts rezerves akumulators.
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14. Balstu aprīkošana
14.1. Balsta aprīkošanas etaps.

Uz balstiem, paredzētiem vadu un kabeļu uzkarināšanai, uzstāda 

traversus, uzturošos kāšus un tamlīdzīgu armatūru. Balstu aprīkojumu 

mērķtiecīgi veikt pirms to uzstādīšanas, kad vienlaicīgi ar balstu augšā 

tiek celta arī montāžas armatūra. Objektos, kuros vecais tīkls traucē 
aprīkota balsta montāžu, aprīkošanu veic uz jau uzstādīta balsta.

14.2. Balstu aprīkošanas vispārējie principi.

Veicot balsta aprīkojumu, jāņem vērā tā iespējamais izliekums. Līnijas 

taisnā posmā balstu novieto tā, lai tā vislielākam izliekumam ir vienāds 

virziens ar līniju. Savukārt leņķa un gala balstus novieto tā, lai vadu 

radītā nokare ir vērsta balsta izliekuma taisnošanas virzienā.

Balstā veic caurejošus urbumus traversas stiprināšanai. Atkarībā no 

traversas konstrukcijas dažreiz virsma, kas atrodas zem tās, ir jālīdzina 

ar cirvi. Stiprinājuma skrūvju savilkšanu veic ar atbilstošām atslēgām. 

Stiprināšanas procesā jāseko, cik korekti ievietotas starplikas.

142.zīm. Balsta aprīkošana uz zemes.. 

141.attēls. Balsta izliekuma novietojums.

. 

14.3. Balsta aprīkojums pirms uzstādīšanas.

Balsta virsotnes aprīkošanai nepieciešama balsta piepacelšana, kuru 

veic ar montāžas paliktni vai izmantojot kādu apkārt esošu izc ilni -

akmeni, koku vai citu analoģisku priekšmetu.

Tālāk novērtē piepacelta balsta izliekumu, aplūkojot stabu no virsotnes 

līdz pēdai un izvēlas balsta uzstādīšanas virzienu. Nepieciešamības 

gadījumā balstu var pagriezt ar griešanas palīglīdzekli vai ar cirvi, 

iespiežot to balsta galā un pagriežot ar rokturi.

Pēc tam, saskaņā ar balstu rasējumiem, izurbj caurumus uzturošiem 

kāšiem un tamlīdzīgai armatūrai. Urbšanas secību nosaka balsta 

armatūra. Vispirms izurbj caurumus un uzstāda kāšus balsta vienā pusē, 

tad, pagriežot balstu, to veic otrā pusē.

Veicot urbšanu, rūpīgi jāseko, lai balsta vienā pusē izvietotā armatūra irr 

vienā līmenī ar armatūru otrpus balsta un ir perpendikulāra elektrolīnijas 

virzienam.

Montāžas darbu korektums nosaka elektrolīnijas ārējo veidolu.

143.attēls. Pareizais ķermeņa stāvoklis celšanas laikā 

Pareizs stāvoklis, veicot balsta celšanu: turot balstu pēc iespējas tuvu 

ķermenim, iztaisnot muguru un celt smagumu ar kāju stiprajiem 

muskuļiem. Celšanas laikā sasprindzināt vēdera muskuļus un aizturēt 

elpu, kas samazina slodzi uz mugurkaulu.

При выполнении подъема необходимо обратить внимание на 
следующее: 
- обувь должна предотвращать поскальзывание
- правильное положение туловища при подъеме  
- подъем должен в максимальном объеме производиться за 
счет широких мышц 
- поворот должен выполняться ногами, а не спиной 
- подъем запрещено осуществлять толчком или без 
подготовки.

Kā pēdējo uz balsta virsotnes uzliek aizsargcepurīti.

Aprīkojot balstu, var rasties nepieciešamība to pacelt vai pārvietot bez 
mehānisko līdzekļu izmantošanas, kas prasa zināmas iemaņas. 

Nepareizi izdarot celšanu var tikt traumēta mugura.

Veicot celšanu, jāievēro šādi noteikumi:

- jāizslēdz apavu slīdēšana,

- jāievēro pareizs ķermeņa stāvoklis,

- celšanu maksimālā apmērā veic ar platajiem muskuļiem,

- pagriezienu veic ar kājām, nevis muguru,

- aizliegts celšanu veikt ar rāvienu un bez sagatavošanās.
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Balsta pacelšanai un pārvietošanai var izmantot, piemēram, arī 

satvērēju, kādu pielieto baļķiem.

14.4. Balsta aprīkojums pēc uzstādīšanas.

Balstu pēc uzstādīšanas aprīko tad, ja vēlas balstu atjaunot vai arī to 

pāraprīkot, kā arī izmainot vecās līnijas.

Nepieciešamos instrumentus un armatūru montieris balstā nogādā pats. 

Vēlams, lai instrumentiem un armatūrai būtu speciāla soma, vai vismaz 

jostas kabata. Objektos, kuros daudz armatūras, montierim atļauts 

darbam nepieciešamo atstāt lejā uz zemes un pēc urbšanas ar virvi 

pacelt tālākai darbībai nepieciešamo.

Visbiežāk montāžas darbā izmanto 13mm, 16mm,19mm, 22mm, retāk 

26mm un 30mm urbjus.

Urbšanai balstos izmanto urbjus ar iekšdedzes dzinēja vai akumulatora 

piedziņu.

145. attēls. Urbjmašīna, kuru darbina iekšdedzes dzinējs, un caurumu 

izurbšana balstā.

14.6. Pacelšanās balstā un darbības veikšana.

144. attēls. Aprīkošana uz balsta.

Pacelšanās balstā.  

Balstu urbšanai izmanto kvalitatīvus un darbam derīgus urbjus.

В сложных случаях монтажа работа выполняется двумя 
монтажниками, из которых один, например, удерживает в процессе 
монтажа траверсу на месте. Для удобства монтажа можно 
воспользоваться крепящимся к вершине опоры складным 
блоком,позволяющим с помощью каната или лебедки поднимать с 
земли или опускать на землю траверсы или другую арматуру. 
Сегоднявсечащепользуютсятакжеподъемныеустройства.  

14.5. Aprīkojuma instrumenti.

Nepieciešami urbji caurumu izurbšanai koksnē. Rūpīgi jāsekoto pareizai 

uzglabāšanai, lai tie saskarē ar citiem instrumentiem nenotrulinātos. 146. attēls. Montiera kāpšļu un drošības jostas atbilstības pārbaude 

notiek katru dienu pirms darbu uzsākšanas.

Sarežģītākos montāžas darbus veic divi montieri, no kuriem viens 

procesa laikā tur traversu uz vietas. Montāžas ērtībai var izmantot 

bloku, kas atrodas balsta virsotnē un ir saliekams un kas ar troses 

palīdzību ļauj pacelt no zemes vai arī nolaist lejā traversu un citu 

armatūru. Pēdējā laikā arvien vairāk tiek izmantotas citas pacelšanas 

ierīces.

Pārsvarā montāžas darbi gaisvadu elektrolīnijās notiek uz balstiem. 

Daļu no darbiem veic, strādājošam atrodoties pacelšanas grozā, bet 

daļu - tieši uz balstiem.

Tāpēc darba drošību garantē montiera kāpšļi un drošības josta 
(sistēma), par kuru atbild montieris pats personīgi.
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Рисунок 147. Монтерские когти надежно крепятся к 

.

147. attēls. Montiera kāpšļus droši stiprina pie izturīgiem 

apaviem. Drošības stropes stiprina pie drošības jostas. 

Nepieciešamības gadījumā izmanto drošības sistēmu, 

uzturošu jostu, plecu lentas vai vesti.

148. attēls. Pirms kāpšanas balsts jāaptver ar drošības jostas stropi un 

tā jānofiksē. Pēdējā laikā darbā balstos rekomendē lietot divas 

stropes.

149. attēls. Pēc dažiem soļiem pārbaudīt jostas stiprinājuma izturību, 

strauji atbalstoties  uz jostu.

150. attēls. Kāpšanu turpināt sīkiem soļiem ar iztaisnotu muguru, 

ceļus maksimāli piespiežot balstam.
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Рисунок 151. Во время подъема одной рукой следует 

придерживаться за строп предохранительного пояса.

Рисунок 152. Если во время подъема строп приходится переносить 
через препятствие, то вначале через препятствие переносится 
один строп и крепится к предохранительному поясу, и только после 
этого отсоединяется второй строп в нижней части препятствия. 
Во время переноса стропов монтажник должен прочно опираться 
на монтажные когти. 

Рисунок 153. Положение монтажника на опоре должно быть 
таким, чтобы обе руки были свободными для выполнения рабочих 
операций. Строп нужно уже на земле отрегулировать с учетом 
выполняемых на опоре рабочих операций.

154. attēls. Nokāpšanu no balsta veic maziem soļiem.

151. attēls. Kāpšanas laikā ar vienu roku turēties pie drošības 

jostas stropes.

152. attēls. Ja kāpjot nākas pārvietot stropi pāri šķērslim, tad vispirms 

pāri šķērslim pārvieto vienu stropi un stiprina to pie drošības jostas un 

tikai tad atvieno otru stropi šķēršļa apakšējā daļā. Stropes pārneses 

laikā montieris atbalstās uz kāpšļiem.

153. attēls. Montieris balstā ieņem tādu stāvokli, lai abas rokas brīvi 

pilda darba operācijas. Tāpēc stropes, jau iepriekš paredzot 

veicamās darba operācijas balstā, jāieregulē vēl uz zemes.



95

155. attēls. Stropes atvieno tikai pēc montiera nokāpšanas uz zemes.

156. attēls. Pārejot uz nākamo balstu, montieris noņem kāpšļus 

no apaviem, jo tie var radīt bīstamas situācijas, var tikt 

izstaipītas kāpšļu siksnas, ja montieris pārvietotos ar tiem.
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15.Balstu uzstādīšana

15.1  Balstu mehāniskā uzstādīšana.

15.1.1. Balsta iegremdēšanas dziļums.

Достаточная величина заглубления опоры при механической 
установке должна немного превышать величину заглубления при 
установке опоры вручную. 

Чтобы не измерять глубину каждого монтажного котлована, 
можно воспользоваться стандар тными размерами 
глубинызаданными размерными прелами: 

157.attēls. Enkura plātne

21. tabula. Vispārējas rekomendācijas mehāniskai grunts izņemšanai (RJ 

18:94).

Grunts Maksimālais
balsta 
augstums

Iznemšanas 
dziļums ,m

Cieta grunts 15 2
Vidēji cieta grunts 12 2
Vidēji cieta grunts 15 2,5
Mīksta grunts 14 2,5

Глубина котлована должна быть уточнена отдельно, если  
- длина опоры превышает указанные выше размеры  
- указанные выше размеры невозможно обеспечить из-за скал 

грунта  
- опора является толстомерной (класс опоры 4 или двойная. 

15.1.2. Rīģeļa balsti.

Ja balsts uzstādīts bez stabila pamata, tas ar laiku iegrimst dziļāk zemē. Lai 
to nepieļautu, zem balstiem novieto speciālas konstrukcijas - rīģeļus, kas 

slodzi sadala uz lielāku atbalsta laukumu. Atkarībā no grunts veida rīģeļiem 

ir liela nozīme stūra un gala balstos. 

Rīģeļu konstrukcijas.

Izmanto šādus rīģeļu konstruktīvos risinājumus. 

1. Enkura  plātni HL 43(SFS 2648) ievieto balsta montāžas bedres 
dibenā ar gludo virsmu uz augšu. Plātnes laukums aptuveni 0,15 
m2.

2. Enkura  plātne vai betona plātne 700x700 mm.

158.attēls. No balsta materiāla gabaliem izgatavots koka rīģelis. 

Применение ригелей
Размер ригеля выбирается, исходя из характера грунта и 

вертикального усилия, направленного на опору. Пригодный для 
вертикального усилия размер равен сумме сечений тросов 
оттяжек опоры (или 25 мм2 на количество тросов оттяжек из Fe).

Выбор ригеля производится на основании следующей 
таблицы: 

22.tabula Rīģeļa izvēle(RJ 18:94).
Atsaites Rīģeļa tips, koks Rīģeļa sānu malas garums, mm

Kopumā, mm2 25mm2 Fe,gab. Cieta grunts Vidēji cieta grunts Mīksta grunts Ļoti mīksta grunts
Starpbalsts 0 Bez rīģeļa Bez rīģeļa (HL 43) 600

25 1 '' '' HL 43 600

50 2 '' '' 600 1000

75 3 '' HL43 800 1300
100 4 HL 43 HL 43 800 1300

125 5 HL43 HL43 1000 1600

150 6 HL43 HL43 1000 1600

Ar mehānismiem uzstādītā balsta dziļums ir nedaudz lielāks par ar 

rokām uzstādītā balsta dziļumu. 

Lai nebūtu jāmēra katras bedres dziļums, var lietot noteiktās 

robežās uzdotus standarta bedru dziļumus.

Bedres dziļumu precizē atsevišķi, ja

balsta augstums pārsniedz tabulā norādīto, klinšaina grunts neļauj 

ievērot tabulā norādītos izmērus, balsts ir 4.klases vai ir 

dubultbalsts.

3. No "B" izmēra balsta materiāla gabala izgatavots 600 -1600 mm 

garš koka rīģelis.

Montējot balstu  zemākās vietās, ieteicams rīģeli pie balsta pēdas 

piestiprināt pirms balsta uzstādīšanas.

Rīģeļu izmantošana.

Rīģeļa izmēru izvēlas atbilstošu grunts veidam un vertikālajai slodzei, 

kas darbojas uz balstu.  

Tāda veida rīģeļa pareizo izmēru atrod,summējot balsta atsaišu trošu 

šķērsgriezumus (vai 25 mm2 reizinot ar Fe atsaišu trošu skaitu).

Rīģeli izvēlas pēc sekojošas tabulas.
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159. attēls.  Ekskavators balstu uzstādīšanai.

Piezīmes:

- При установке промежуточных опор в мягкий грунт ригели 
используются лишь в том с лучае, если оседание опоры 
приводит к появлению существенных помех (напр., вершина 
одной опоры оказывается значительно выше вершин соседних 
опор, в результате чего существенно увеличивается провес). 

- В показателях сечения и числа оттяжек не учтены оттяжки с 
незначительной нагрузкой.  

- При очень мягком характере грунта наряду с ригелем или 
вместо него обычно используются другие конструкции, 
например, болотные опоры. 

15.1.3. Balstu uzstādīšana ar ekskavatoru.

Brigādē var būt divi cilvēki, no kuriem viens ir ekskavatora vadītājs, bet 

otrs - balsta montētājs. Ja balsts jau ir samontēts, to uzstādīt var viens 

darbinieks- ekskavatora vadītājs.

Balstu uzstādīšanas procesā ekskavators pārvietojas līnijas virzienā. 

Piebraucot pie balsta uzstādīšanas vietas, ekskavatoram jāieņem tāda 

pozīcija, lai grunts izņemšana no bedres un balsta uzstādīšana tiktu 

veikta bez ekskavatora papildus pārvietošanas. Ekskavators jānovieto 

tā, lai tā centrālā ass sakrīt ar elektrolīnijas asi. 

Pirms grunts izņemšanas no bedres balsta stabs jāpārvieto 1m 

attālumā no ekskavatora centrālās ass. 

No bedres izņemto grunti novieto pēc iespējas tuvāk balsta pretējā 

pusē. Irdeno augsni un akmeņus novieto atsevišķi. Ziemas apstākļos 

vispirms noņem sniega kārtu, pēc tam rok bedri, kurai jābūt ar 

iespējami minimālu šķērsgriezumu.

160.attēls. Ekskavatora kustības virziens pa līniju.

Глубина котлована должна соответствовать указанным выше в 
таблице значениям.  

С целью измерения глубины котлована стрелу экскава тора 
желательно оснастить измерительной шкалой. В местах с очень 
твердым грунтом глубина котлована может быть на 10 % меньше, а 
в местах с мягким грунтом котлован должен быть на 10 % глубже. 
Более значительные отклонения с точки зрения проектировочных 
значений опор не допускаются. 

161.attēls. Bedres dziļuma mērīšana.

Ja balsti uzstādīti mīkstā gruntī, rīģeļus izmanto tikai tad, ja balsta 

nosēšanās rada ievērojumus traucējumus, piemēram, ja blakus esošu 

balstu gali nav vienā līmenī, kas izsauc ievērojamu gabarīta pret zemi 
samazināšanos.

Šķērsgriezuma rādītājā un atsaišu skaitā nav ņemtas vērā maz 

slogotās atsaites.

Ja grunts ir ļoti mīksta, tad kopā ar rīģeli vai vispār izmanto purva 

balstus.

Bedres dziļumam jāatbilst tabulā norādītajam.

Bedres dziļuma kontrolei ekskavatora strēli vēlams aprīkot ar mērskalu. 

Vietās ar cietu grunti bedres dziļums var būt par 10 % mazāks, bet 

vietās ar mīkstu grunti - par 10% lielāks. Lielākas novirzes no 

projektētajām vērtībām nav pieļaujamas
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Рисунок 162. 
Экскаватор 
захватывает 
опору 
грейфером и 
поднимает ее.

Оснащение устанавливаемой опоры производитс  о 
устанавливается в котлован. 

Производится контроль глубины котлована и подготовка к 
установке опоры. Экскаватор захватывает опору грейфером и 
поднимает ее в котлован.

После надлежащей установки опоры в котлован начинается 
засыпка котлована. Экскаватор поддержив опорувспомог ательн 
захватом, в силу чего засыпка котлована м

163. attēls. Balsta noturēšana bedres aizbēršanas laikā.

164. attēls. No bedres izņemto grunti saber atpakaļ un sablīvē.

162. attēls. 

Ekskavators ar 
satveršanas ierīci

satver balstu un paceļ.

Uzstādāmā balsta montāžu veic pirms vai arī pēc gruntsizņemšanas 

no bedres. Tad izmēra bedres dziļumu un sagatavojas balsta 

uzstādīšanai. Ekskavators ar satveršanas ierīci satver balstu un ieceļ 

bedrē.

Pēc balsta iecelšanas sākas bedres aizbēršana. Ekskavators ar 

palīgsatvērēju satur balstu, tāpēc bedres aizbēršana var būt 

mehāniska.

Pārliecinās, ka balsts uzstādīts droši. Palīgsatvērēju atvieno no 

balsta. Pēc aizbēršanas pārbauda armatūras izvietojuma pareizību 

un paša balsta stāvokli- vai tas nav pagriežams. Tālāko 

aizpildīšanu un sablīvēšanu izdara ar ekskavatora kausu.
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Экскаватор сгребает боковой поверхностью ковша грун
. 
Пластиковые отходы запрещено оставлять на местности.

165. attēls. Grunts apstrāde apkārt balstam.

Balstu uzstādīšana ar rokām aprakstīta 28. nodaļā.

Ekskavators ar kausa sānu virsmu pārvieto grunti bedrē, 

nepieciešamības gadījumā to pārbīdot balsta pretējā pusē.

Lai palielinātu grunts blīvumu, bedres malas izjauc ar ekskavatora 

kausu un pēc tam no jauna izlīdzina un sablīvē.

Pārbauda, vai balsts novietots vertikāli. Uzstāda un nostiprina 

atsaites.

Sakopj darba vietu, balsta aprīkošanas laikā radušos atkritumus 

sašķiro un utilizē.

Metāllūžņus izved, jo zemē ierakti metāllūžņi var traucēt darbības 

nākotnē.

Aizliegts atstāt arī plastmasas atkritumus.
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16. Atsaišu montāža
16.1. Balstu atsaišu montāžas pamati.

16.1.1. Atsaites virziena noteikšana.

Tā kā balstiem piekarina vadus, balsti tiek liekti. Vadu radīto slodzi 

kompensē atsaites. Balstu liecošā slodze pārveidojas atsaites izstiepjošā 
un 

balstu saspiedošā slodzē. Nozarojuma un gala balstu atsaites vērstas 
pret līniju,

jo šo balstu slodzes spēku vektori vērsti līnijas virzienā.

167.attēls. Stūra balsta atsaišu izvietojums nemainīgam vadu 

šķērsgriezumam.

166.attēls. Atsaišu izvietojums nozarojuma, gala un enkura balstos.

No leņķa virsotnes abu līniju virzienā jāatzīmē vienādi attālumi AB = AC, nogrieznis BC jādala uz pusēm, iegūstot punktu D. Taisne DA norāda 
atsaites virzienu.

Stūra balstos atsaišu virzienu nosaka ar aprēķiniem.

Vadu šķērsgriezuma maiņas gadījumā ņem kailsala apstākļu slodzēm 

atbilstošas uz vada svaru attiecinātas nog riežņu AB un AC vērtības. 

AMKA līnijās orientējošās metodes mērs var būt nesošās troses 

šķērsgriezumu attiecība.

168. attēls. Stūra balsta atsaites virziena noteikšana AMKA līnijai vada šķērsgriezuma maiņas gadījumā.
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Montāžas trošu un ar ledu pārklātu vadu nostiepuma vektoru summas 

atšķirība sarežģī atsaites virziena noteikšanu nozarojuma un stūra 

balstos, ja mainās vada šķērsgriezums. Atšķirības īpaši izpaužas līnijās 

ar AMKA vadiem, mazākā mērā līnijās ar neizolētiem vai izol ētiem 

vadiem.

Tā, piemēram, atsaites virziens 169. attēlā, kas noteikts stūra 
balstam kailsala apstākļu slodzēm, ir 133 grādi, bet aprēķināts 
normālām montāžas slodzēm tas ir 154 grādi. Šī 20 grādu atšķirība 
izsauc balsta sagāšanos un nevienmērīgu līnijas slodžu sadalījumu vai 
nu montāžas laikā, vai arī kailsala apstākļos atkarībā no tā, kādiem 
apstākļiem izdarīti aprēķini. Balsta sagāšanos var novērst uzstādot 
divas atsaites, bet tas saistīts ar zināmām problēmām, jo zemes platība 
zem līnijas var būt stipr i ierobežota, kā arī tās var iespaidot balsta 
izskatu.

Atsaites virzienu pēc rasējuma nosaka, aprēķinot līnijas virzienu pēc 

kompasa rādījumiem vai arī pēc līnijas pagrieziena leņķa lieluma grādos. 

Līnijas virzienu nosaka ar rokas busoli, nivelieri vai re duktora tipa 

tahimetru. 

Parastos apstākļos leņķa lieluma aprēķināšanai izmanto metodi, kuras 
pamatā ir garuma mērīšana pēc apkārtnes projekta datiem.

Augstsprieguma līnijas nozarojuma stūra balsta slodze un vadu 

nostiepums tiek līdzsvaroti ar atsevišķām a tsaitēm, jo atšķiras 

stiprinājumu augstumi.

16.1.2. Atsaites slīpums un izvēršanas leņķis.

Atsaites slīpuma ietekme.

Atsaites slīpuma strauja palielināšana palielina atsaites nostiepumu un 
balsta noslodzi. Rekomendējamais atsaites slīpums parasti ir 1:1, pie kura 
balsta lieces slodzes un saspiedošās slodzes lielumi ir vienādi. Pastāvot 
tādam atsaites slīpumam, nostiepuma spēks atsaitē ir 1,4 reizes lielāks 
par balsta lieces slodzi.

Atsaites slīpums K = a/b

a- atsaites piestiprināšanas augstums balstā,

b- enkura attālums līdz balstam.

169.attēls. Slīpuma slodzes un atsaites virziena noteikšana stūra nozarojuma balstam.
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170.attēls. Atsaites slīpuma ietekme uz atsaites nostiepumu un balstu saspiedošo spēku.

Atsaišu paralēlie enkuri. 

Atkarībā no atsaites nostiepuma, bieži nākas uzstādīt atsaites ar diviem 

un vairāk enkuriem. Nominālais attālums starp enkuriem 3/4 no enkura 

ieguldīšanas dziļuma.

171.attēls. Atsaišu paralēlo enkuru izvietojums.

16.1.3. Atsaites enkura novietojuma vietas apzīmējums.

Vieta izvēlēta tā, lai attālums no atsaites enkura atzīmes līdz balstam 
līdzinātos attālumam "b", kuru nosaka izvēlētais atsaites slīpums. 
Atzīmētajā vietā atsaites enkuru ieliek zemē tā, lai enkura stieņa virziens 
sakrīt ar balsta atsaites virzienu.

172.attēls. Atsaites enkura novietojuma vietas apzīmējums.
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16.1.4. Atsaites trose.

Atsaites trosēm izmanto 25 mm2 šķērsgriezuma cinkotu tērauda Fe 130 

trosi. 

Šķersgriezums var būt arī lielāks. Pieļaujamā slodze 25 mm2 trosē - 17,5 

kN.

16.1.5. Grunts īpašības.

Atsaites enkurošanas noturība. 

Novērtējot atsaites pazemes daļas noturību, jāņem vērā divi momenti:

- enkurplātnes, enkura stieņa,cilpas un konstrukciju mehāniskā izturība 

atbilst standarta prasībām un pieļauj 35 kN slodzi,

- slodze, ko uz enkurplātni rada esošā grunts, turpmāk uzskatāma par 

atbilstošu atsaites enkurplātnes izvilkšanas spēka lielumam.

Nosakot enkurplātnei pieļaujamo izvilkšanas spēku, jāņem vērā grunts 

tips - vai tā ir mālaina vai smilšaina.

Māls ir kā mīkla, tāpēc enkurplātne nav pietiekoši noslogota ar grunts 

svaru.

Tāpēc tādā gruntī nevar nodrošināt 35 kN slodzi, bet smilšainā gruntī 

(HL 43) tas ir iespējams morēnas un akmeņu klātbūtnes dēļ.

174. attēls. No balsta staba fragmenta veidots enkurs.

16.2. Pielietojums praksē.

16.2.1. Atsaites enkura uzstādīšana gruntī.

Noturīga atsaites enkura ierīkošanas pamatnosacījumi ir grun ts 
īpašību zināšana, atbilstošu izmēru būvbedres izstrādāšana, kā arī 
grunts un akmeņu krāvuma rūpīga noblīvēšana, aizberot būvbedri pēc 
enkura ieguldīšanas. Grunts izņemšana jāveic, maksimāli saglabājot 
būvbedres sienas veselumu no balsta puses, un enkurplātne jāuzstāda 
tā, lai atsaites enkura stienis ieņemtu balsta atsaites virzienu.

Ja ir ar zemi aizberama būvbedre, par tās pietiekamu platumu 
uzskatāms būvbedres platums, kāds nepieciešams enkurplātnes 
ieguldīšanai. Enkurplātni iegulda pie balsta pusē eso šās būvbedres 
sienas. Aizberot būvbedri, grunts rūpīgi jānoblietē.

173. attēls. Uz enkurplātnes esošās grunts svars.

No balsta staba fragmenta veidots enkurs.

Mīkstā gruntī pieļaujams no balsta staba fragmenta veidots nestandarta
enkurs. Daudzos energouzņēmumos pieļaujamais atsaišu nostiepums 

ir 35 kN, un šāds enkurs ļauj panākt trīskāršu atsaites  noturību 

salīdzinājumā ar parasto standarta enkuru (HL 43).

175.attēls.  Atsaites enkura ieguldīšana, bedres aizbēršana ar zemi.
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Ja, aizberot bedri ar zemi, nav panākta vajadzīgā enkurplātnes noturība,
to uzlabo  ar no karjera ņemtu akmeņu krāvumu. Parāk mazi apaļas 

formas 
akmeņi enkurplātnes noturību būtiski neuzlabo. Ja bedres aizbēršanai 
izmanto akmeņus, arī bedres izmēriem jābūt lielākiem, lai starp enkurplātni 
un  balstam tuvāko bedres sienu varētu nokraut pietiekamu akmeņu 
daudzumu.
Enkurplātni ievieto bedrē, kā tas parādīts 175. attēlā, uzber zemi  5 cm 
biezumā, pēc tam blīvi nosedz ar akmeņiem. 

176.attēls. Standarta armatū ra atsaites enkura ieguldīšanai zemē. 

Konstrukcija un enkura izmēri atbilsoši standartam.
179. attēls. Ieskrūvējamais atsaites enkurs.  

Ieskrūvējamais atsaites enkurs der uzstādīšanai bez akmeņu krāvuma.

16.2.2. Klintī Ieskrūvējamais atsaites enkurs.

Ja atsaiti enkuro klintī vai akmenī, izmanto klints skrūvi ar gredzenu. 

Skrūvi ar ķīļiem nostiprina klintī izveidotā urbumā, kura diametrs ir 2 mm 

lielāks par skrūves diametru, bet dziļums 10-20 mm lielāks par skrūves 

garumu. Ja dziļums nepietiekams, skrūve izlieksies, bet ja parāk liels, 

ķīlis nespēs  izplest skrūves galviņu, kā rezultātā skrūve klintī 

nenoturēsies. Urbuma virzienam jābūt tādam, lai skrūve ar atsaiti 

veido15-45 grādu leņķi.

177.attēls. Enkura stienis ar gredzenu LS 16 (20 ) (SFS 2656).

178.attēls. Enkurplātne HL 43 (SFS 2648).

Atsaites enkura uzstādīšama mīkstā gruntī.

Mīkstā gruntī standarta enkuriem nodrošināt vajadzīgo noturību ir ļoti 

grūti, tāpēc šajā gadījumā par enkuru izmanto gruntī ieliktu no balsta staba 

fragmenta veidotu enkuru. Bedres rakšanu veic, saglabājot maksimālu 

bedres sienas veselumu balsta pusē. Uz enkura saliek akmeņus no 

karjera, pēc tam bedri aizber ar zemi (skat.174.zīmējumu).

180.attēls. Klints skrūve ar gredzenu atsaites stiprināšanai klintī.

Klints skrūvei ar gredzenu KS 20 maksimāli pieļaujamā slodze ir 17,5 

kN,  paaugstināta atsaites nostiepuma gadījumos izmanto paralēlās 

skrūves. Minimālais attālums starp paralēlām skrūvēm nedrīkst būt 

mazāks par 500 mm.
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181. attēls. Klints skrūves enkura ar lokano saiti  montāža.

Ja klints skrūve jāieliek zem zemes esošā klintī, jānodrošina atsaites 

troses savienojums virs zemes. Te noder atbilstoša garuma lokanā 

saite.

Klints enkura  standartarmatūra:

184.attēls. Spirālveida gala saite un ar saitēm nostiprināts atsaites 

izolators.

182. attēls. Klints skrūve ar gredzenu KS 20 (SFS 2654)..        

183.attēls. Savienošanas stienis KJS 16 (SFS 2655).

16.2.3 Atsaites izolators un atsaites troses stiprināšana pie izolatora.

Atsaitēm lieto izolatorus 20 kV H 24. Izolators  H 24 iztur 35 kN, tāpēc tam 

var pievienot divas 25 mm2 atsaites troses.

185.attēls. Ar enkura ķīļspaili nostiprināts atsaites izolators.

Piestiprinot dubulttrosi izolatoram,  trosi izlaiž caur izolatora caurumu, 

augšējos galus stiprina pie balsta, bet apakšējos – pie enkura.

186.attēls. Pie atsaites dubulttroses piestiprināts atsaites izolators.

Piestiprinot atsaites izolatoru trosei, jāievēro, lai augstsprieguma līnijā tā 

attālums līdz vietai, kur atsaite piestiprināta  balstam,  ir 3 metri. Izolatora 

izvietojuma varianti detalizēti aprakstīti montāžas piemēros. Ja atsaitē ir 

2 paralēlas troses, tās savij kopā, lai tās vējā nesistos kopā. 

16.2.4. Atsaites augšējā gala piestiprināšana balstam.

Atsaiti balstam pie stiprina vietā, kurā ir vismazākais balsta lieces 

moments. Piestiprināšanas vietā atsaites trose divas reizes apņem 

balstu, un to nofiksē ar atsaites piestiprināšanas atslēgu.

16.2.5. Atsaites troses piestiprināšana enkuram.

Pēdējais atsaišu uzstādīšanas etaps ir atsaites troses piestiprināšana 
enkura stienim un tās nospriegošana. Nospriegošanu izdara tā, lai 
balstam būtu maksimālais sagāzums atsaites enkura virzienā. 

Vienu trosi stiprina pie izolatora  ar iepriekš nospriegotu galasaiti vai 

enkura ķīļspaili. Atsaites izolatora stiprināšanu veic  tā - gala saites vai 

līdzīgas stiprināšanas ierīces izvelk caur izolatoru "krusteniski", kas 

novērš atsaite s pārrāvumu varbūtēja izolatora bojājuma gadījumā 

(skat.186.attēlu). 

Ja lieto iepriekš nospriegotu gala saiti, saitēšanu uzsāk no vietas, kas 

saitē atzīmēta ar krāsainiem punktiem: ja izolators mazs - jāsāk no 

tuvākā punkta, ja H 24 - no tālākā punkta.

Ja lieto enkura ķīļspaili un lokano stiprinājumu skavu, taisni nogrieztu 

atsaites trosi izvelk cauri enkura ķīļspailes ķīļa ligzdai, lokano 

stiprinājuma skavu izlaiž caur urbumu  un sastiprina ar savienojošo riņķi.
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Tomēr balsta sagāzumam pēc vadu noregulēšanas nav jābūt izteikti 
pamanāmam, lai nebojātu balsta izskatu. 

Pieņemama balsta novirze no vertikāles relatīvi lielos līnijas pagrieziena
leņķos ir balsta virsotnes caurmērs.

Atsaites trosi pie balsta var piestiprināt ar:

-atsaiti spriegojošo ierīci,

-iepriekš nospriegotu gala spaili,

- gala ķīļspaili.

189. attēls. Atsaites troses montāža ķīļspailē.

188. attēls. Atsaites augšējas daļas stiprinājums pie balsta ar 

fiksējošo plāksni.

16.2.6.Strāva atsaitē.

Piekrastes zonā, kā arī vietās, kur grunts labi vada strāvu, atsaiti 

spriegojošā ierīce jāizolē no enkurplātnes, lai novērstu zemējuma 

elektrodu un enkura stieņu koroziju, ko izsauc caur atsaiti plūstošā 
strāva.

190.attēls. Atsaites elektriskās strāvas kontūrs.

187. attēls. Atsaites fiksēšana pie bal sta ar atsaites troses iegriešanos 

balsta statnī, trosi divas reizes apņem balsta virsotnei un fiksē ar atsaites 

augšējai daļai paredzētām metāla skavām. 

Atkarībā no situācijas izmanto 1-3 skavas. Atsaites augšējo daļu piestiprina 

balstam ar fiksējošo plāksni un skavu. Šajā gadījumā jāpārbauda, vai caur 

balstu ejošā skrūve der, kā arī, vai skrūve un balsta virsotne ir pietiekami 

izturigi.
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Enkura stienis un vara zemējums mitrā gruntī darbojas kā divi elektrolītā 

iegremdēti elektrodi. Enkura stienis izdala dzelzi, kas pārklāj vara 

zemējuma virsmu. Enkura stienis, izdalot metālu, korozijas dēļ ar laiku 

var sagrūt.

16.2.8. Atsaišu izolatoru izvietošanas piemēri.

«VIM» определяет места расположения изоляторов оттяжек для 
разных опор. Основной принцип заключается в том, что 
расположенный вблизи высокого напряжения верхний конец оттяжки 
должен быть изолирован от соединенного с грунтом нижнего конца, 
и получающий в случае возможной неисправности напряжение 
верхний конец должен находиться на достаточном расстоянии до 
земли даже в случае возможного отсоединения нижнего конца 
оттяжки.

Установка оттяжек на угловую опору 20 кВ с поддерживающими 
траверсами    
Оттяжка оснащается изолятором H 24, который устанавливается 
обычно на оттяжку на расстоянии 3,0 м (монтажный размер) от ее 
верхнего конца.

191.attēls. Atsaites strāvas atdalīšana ar noizolētu atsaites savilcēju.

16.2.7. Atsaites marķēšana.

\

192.attēls. Atsaites marķēšana.

193. attēls. Atsaišu izvietojums 20 kV stūra balstā ar noturošām 

traversām.

Identificēšanas ērtībai atsaites apakšējā galā ir apzīmējums.

SFS 2653 standarts atsaites apzīmēšanai rekomendē izmantot 

dzelteni-melnu no klimata ietekmes aizsargātu plastmasas cauruli ar 

pārmaiņus dzelteniem un melniem vai tikai dzelteniem 300 -500 mm 

gariem elementiem. Marķējumu atsaites trosei uznes ne mazāk kā 2,5 

m garumā un ne mazāk kā 2 m augstumā no zemes.

Marķējums nav vaj adzīgs, ja pati atsaites trose ir melni -dzeltenā 

plastikāta apvalkā.

"VIM" norāda dažādu balstu atsaišu izolatoru izvietojuma vietas. 

Galvenais noteikums - augstspriegumam tuvu esošam atsaites 

augšējam galam jābūt izolētam no ar grunti savienotā apakšējā gala. 

Kļūmes gadījumā augšējais gals saņem spriegumu, tāpēc tam 

jāatrodas pietiekamā attālumā no zemes pat tad, ja apakšējais gals 

atvienots no atsaites.

Atsaišu uzstādīšana 20 kV stūra balstos ar noturošām traversām.

Atsaiti aprīko ar izolatoru H 24, to parasti uzstādot 3 m attālumā no 

atsaites augšējā gala.

Ar šādu uzstādīšanu var panākt sekojošo:

- izolators parasti ir pietiekamā attālumā no augstsprieguma vadiem 
(skat.193.zīmējumu),

- izolatoru parasti neuzstāda tuvu zemes virsmai 

(skat.193.zīmējumu),

- ja uz balstiem stiprina AMKA vadus, atkrīt izolatoru izvietojuma 

maiņa.

Lai novērstu izolatoru uzstādīšanu tuvu zemei zemos balstos (īsāki 

par 8 m), jāsamazina montāžas mērs- 3 m. 

Atsaišu uzstādīšana kopējā 20 kV balstā ar noturošām traversām. 

Par kopēju tiek uzskatīts tāds balsts, uz kura līdz ar 20 kV sprieguma 

vadiem var būt samontēti zemsprieguma AMKA vadi vai arī 

zemsprieguma kailvadi. Atsaiti aprīko ar 3 m attālumā no atsaites 

augšējā gala (montāžas mērs) novietotu H 24 izolatoru.

Uzstādīšanas vietā jāparedz risinājums, lai atsaites apakšējā gala 

atvienošanās gadījumā izolators atrastos zem AMKA vada vai zem 

zemsprieguma kailvada.
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194.attēls. Atsaišu izvietojums kopējā 20 kV balstā ar noturošo traversu.

С помощью такой установки обеспечивается следующее: 
- изолятор расположен достаточно далеко от проводов высокого 

напряжения (требуемый размер см. рисунок 194) 
- изолятор не устанавливается обычно вблизи поверхности грунта 

(требуемый размер см. рисунок 194).

С целью предотвращения установки изолятора вблизи грунта на 
низких опорах (длина над землей менее 8 м) монтажный размер 3,0 
м должен быть уменьшен.

В пункте 7.7.6 «Детальная информация о расчете размеров 
оттяжек» стандарта воздушных линий электропередачи SFS-EN 
50341-3-7 сказано следующее: 

«FI.1 Заземлениеоттяжек
---
Изоляторы оттяжек должны устанавливаться так, чтобы в случае 

ослабления или отсоединения конца оттяжки со стороны анкера 
(обычно нижней части) расстояние до элемента под напряжением 
было не менее 0,5 м + Del.

Расстояния изоляторов оттяжек до поверхности земли в 
нормальной ситуации должно быть не менее 3,5 м + D el. Даже в 
случае ослабления или отсоединения оттяжки от ее нижнего конца 
расстояние нижней части изолятора до поверхности земли должно 
составлять не менее 3,0 м +Del.»

16.3. Atsaišu uzstādīšanas tehnika.

16.3.1. Urbjmašīna cietiem iežiem.

Для крепления конструкций линии к скале или камню 
применяются буровые машины, оснащенные двигателем 
внутреннего сгорания.

В процессе рабо ты буровая машина врезается в грунт, 
прокручивает бур и продувает буровое отверстие.  

Топливом буровых машин служит бензино -масляная смесь, 
соотношение компонентов которой для каждой машины 
определяется отдельно. Перед применением смесь тщательно 

195.attēls. Urbjmašīnas šķērsgriezums.

Ar tādu uzstādīšanu panāk sekojošo:

- izolators atrodas pietiekamā attālumā no augstsprieguma vadiem(skat 

194.zīm.),

- izolatoru neuzstāda tuvu zemes virsmai (skat.194.zīm.). Lai zemos 

balstos (īsāki par 8 m) novērstu izolatoru uzstādīšanu tuvu zemei, 

montāžas izmērs 3 m ir jāsamazina.

"Detalizētās informācijas par SFS - EN 50341-3-7 elektropārvades 

gaisvadu līniju atsaišu izmēru aprēķināšanu" punktā 7.7.6. par atsaišu 

zemējumu teikts sekojošais:

“F1.1. Atsaišu zemējums.

Atsaišu izolatori novietojami tā, lai, atslābstot vai atvienojoties atsaites 
apakšējam galam no enkura puses (parasti apakšējās daļas),

attālumam līdz zem sprieguma esošam elementam jābūt ne mazākam 

par 0,5 m + Del. ’’

Atsaišu izolatoru attālumam līdz zemei normālā situācijā jābūt ne 

mazākam par 3,5m +Del.

Pat atsaites atslābšanas vai atvienošanās gadījumā attālumam no 

izolatora apakšējāsdaļas līdz zemes virsmai jābūt ne mazākam par 3,0 

m + Del.’’

Līniju stiprināšanai pie klintīm vai akmeņiem izmanto urbjmašīnas ar 
iekšdedzes dzinēja piedziņu.

Darba procesā urbjmašīna ieurbjas gruntī, izveido urbumu un to izpūš.

Urbjmašīnu degviela ir benzīna-eļļas maisījums, komponenšu attiecība 

katrai mašīnai var būt atšķirīga. Pirms iepildīšanas degvielas tvertnē 

darba maisījums jāsakrata, jo neizmaisītā eļļa izsauc degvielas kanālu 

aizsērēšanu un dzinēja ieķīlēšanos.
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196. attēls. Mašīna tiek iedarbināta bez urbja.

Parasti urbjmašīna tiek iedarbināta bez urbja. Urbjmašīnas aprīkotas

ar urbjiem no cieto sakausējumu plāksnēm, kuru centrā ir caurpūtes

caurums.

197. attēls. Urbja ievietošana urbjmašīnā.

198.attēls. Urbja pieturēšana ar kāju urbšanas sākumā.

Urbšana.

Vispirms mašīnai ļauj strādāt ar normāliem apgriezieniem, tad to 

virza uz vajadzīgo punktu un piespiež ar kāju. Pirmās urbšanas laikā 

ieregulē degvielas padevi.

Elektrolīnijas celtniecības pro cesā veidotiem urbumiem jābūt ar 

uzdotu dziļumu, tā, piemēram, klints skrūve  neturēsies klintī, ja būs 

pārsniegts tai paredzētais dziļums,  jo stiprinājuma ķīlis nespēs 
paplašināt skrūves stieņa diametru līdz vajadzīgajam lielumam. 

Tāpēc uz urbja vēlams uzkrāsot  sarkanas atzīmes, kas sekmē 

pareiza dziļuma urbumu iegūšanu.

Ja, piemēram, ierīkojot pamatu, rodas nepieciešamība pēc dziļāka 

urbuma, urbjmašīnā ieliek garāku urbi. Vienmēr urbšana jāsāk ar 

īsāku urbi, pēc vajadzības darba procesā pārejot uz garāku. 

Citas pielietošanas iespējas.

Urbjmašīnu var izmantot arī citiem mērķiem:

- ar asfalta urbjiem var urbt ielu asfalta segumu,

- ar speciāliem grunts ķīļiem var  smalcināt cietu vai sasalušu grunti,

- urbjmašīnu var  izmantot vertikālā zemējuma uzstādīšanai.

Urbjmašīnas ekspluatācija notiek saskaņā ar lietošanas instrukciju, 

kurā aprakstītas arī tādas operācijas kā gaisvada filtra attīrīšana, 

gāzes kanāla un vārsta attīrīšana.

Darba drošības tehnika.

Dzinējs un urbis rada stipru troksni, tāpēc darba lai kā jālieto ausu 

aizsargi. Līnijas celtniecības laikā jālieto aizsargķivere kopā ar ausu 

aizsargiem. Jāaizsargā arī acis.

Problēma ir darba procesā radušās izplūdes gāzes bedrēs  un 

tranšejās. Tās var aizvadīt ar speciālu pagarinātu šļūteni.

Izplūdes gāzes ir ļoti bīstamas,  tāpēc darbiem  bedrēs un tranšejās 

jānotiek īsās sērijās.
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17.SPECIĀLIE BALSTI

199. attēls. A- veida balsta principiālā shēma. 

- d = диаметрвершиныопорыформатногоразмера.  
- Длина затесанной части соединения вершины 3 -го класса опоры 

составляет 830...910 мм. 
- Отверстия для соединений вершины и у основания производятся 26 

мм буром.  
- Тонкий конец поперечной связи крепится к подпорке.  
- На стойке в месте соединения поперечной связи выполняется паз. 
- Величина заглубления подпорки m2 прим. на 0,3 м меньше 

величины заглубления стойкиm1. 

200.attēls. A-veida balsta izmēru raksturojums.

A-veida balstus izmanto kā stūra balstus objektos, kur nav vietas 

atsaitēm, piemēram,  ja elektrolīnija izvietota gar ceļa pagrieziena 

iekšējo pusi vai citos gadījumos, kad kādu iemeslu dēļ nevar uzstādīt 
atsaites.

Veidojot A-veida balsta pamatu, jāzin, ka vadanostiepums  izsauc statņa 

iegrimšanu gruntī un balstkoka izstumšanu no grunts. A -veida balsta 

pamata aprēķinos jānosaka atbalsta sijas garums un rīģeļa 

nepieciešamība.

A-veida balsta raksturojošo mēru skaidrojums:

- d= formāta izmēru balsta virsotnes diametrs,

- balsta  3. klases virsotnes  savienojuma noslīpētās daļas  garumam 

jābūt 830-910 mm.

- urbumus virsotnes savienojumam un pie pamata  veic ar 26 mm urbi.

- atbalsta sija tiek stiprināta pie statņa,

- balsta savilces pievienojuma vietā  statnī izveido rievu,

M2 atgāžņa (stutes) iedziļinājums  ir 0,3 m mazāks par M1 atgāžņa 

iedziļinājumu. 
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17.2. Šarnīrveida izpildījuma balsts. 

Наклоняющее угловую опору усилие можно уравновесить за 
счет подкоса. Подкос A-образной опоры устанавливается с 
внутренней стороны угла. Для крепления подкоса к стойке 
разработаны металлические шарниры.  

При небольших углах стойка опоры устанавливается 
традиционным способом. На внутренней стороне угла по его 
биссектрисе вырывается котлован для подкоса. Шарнир подкоса 
крепится к вершине подпорки. Подпорка устанавливается в 
котлован, и рассчитывается место крепления шарнира к стойке. В 
месте крепления высверливается отверстие для крепежного болта, 
и шарнир крепится к стойке. 

Особое внимание следует обратить на то, что подкос оказывает 
на стойку приподнимающее усилие таким же образом, как и на A-
образных опорах. Допустимый угол линии на подкосе должен быть 
настолько мал, чтобы не возникало приподнимающего стойку 
усилия или же появление данного усилия нужно предотвратить за 
счет поперечной связи, соединяющей подпорку и стойку (как и в A-
образной опоре). На небольших углах может использоваться 
только отрезок бревна, устанавливаемый к стойке.

17.3. Klints balsts.

Установка опоры на скалы

Скальная опора с распорками 
Опора крепится на скале с применением соответствующих 

стандарту SFS 2658 распорок скальной опоры KVT 1 или KVT 2. 
Распорки KVT 1 используются с опорами высотой не более 11 м, и 
распорки KVT 2 – с опорами высотой не более 18 м. 

201. attēls.   A-veida balsts ar atgāžņa šarnīra veida stiprinājumu. 

Опора оснащается 3 распорками, расположенными шагом 120°. 
Распорка крепится к скальному основанию скальными болтами KR 20 
((SFS 2659), бурение производится буром 22 мм (глубина отверстия 
150...170 мм)), и к опоре двумя болтами 12x100 (SFS 2248).

С распорками используются две стойки TT 20  
крепятсяоснованопоры тремя такими же болтами, как и распорки. Перед 
установкой опоры стойки крепятся к скальному основанию с помощью 
клина.  

202.attēls. Klints balsts ar  nostiprināšanas konstrukciju.

Stūra balstu sagāšanas slodzi līdzsvaro balstam  no iekšējās leņķa puses 

uzstādīts atgāznis (stute).

Atgāžņa piestiprināšanai balsta statnim izmanto  metāla šarnīrus.

Pie nelieliem leņķiem balst u uzstāda tradicionāli. Leņķa iekšpusē pa 

bisektrisei rok bedri.                         

Šarnīru piestiprina atgāžņa  virsotnei. Atgāzni uzstāda bedrē un nosaka 

šarnīra stiprināšanas statnim vietu.

Stiprinājuma vietā statnī izurbj caurumu atgāžņa stiprinājuma bultskrūvei, 

atgāzni ar uzmontēto šarnīru piestiprina statnim. 

Klints balsts ar atgāžņiem.

Balstu uzstāda ar standartamSFS  2658  atbilstošiem klints balstiem 

paredzētiem atgāžņiem KVT1 vai K VT 2. 

KVT1 pielieto balstiem, kas nav augstāki par 11m, bet KVT 2 - līdz 18 

m augstiem balstiem.

Balsts aprīkots ar 120 grādu  soli izvietotiem 3 atgāžņiem.

Atgāžņus ar klints skrūves KR 20(SFS  2659)  piestiprina klintij ar 22 mm 
urbi 150...170 mm dziļumā ierīkotos urbumos, atgāžņus balsta statnim 

piestiprina  ar skrūvēm 12x100(SFS  2246).  

Kopā ar   atgāžņiem izmanto statņa metāla atbalstus TT 20 (SFS 2660), 

kurus balsta statnim piestiprina ar tādām pašām skrūvēm kā atgāžņus. 

Pirms balsta uzstādīšanas  statņa atbalstus ar klints skrūvēm piestiprina  

klints pamatam.
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Klints balsts ar atsaitēm.

Piestiprinot balstu klintij, atgāžņu konstrukcijas vietā ar izmantot atsaites. 

Tādā gadījumā liek 3 atsaites ar 120 grādu soli. Līnijas taisnajā posmā 

atsaites piestiprina balstam 3m attālumā no līnijas vadu apakšējām metāla 

stiprināšanas detaļām, turklāt, pat augstsprieguma elektrolīnijām ar 

neizolētiem vadiem balstu atsaitēs nav jāliek izolatori. Rekomendējamais 

atsaites slīpums 1  : 2,5.

Atsaišu apakšējos galus noenkuro klintī nostiprinātās cilpās.

Vienu no klints balsta atsaitēm piestiprina pretēji iekšējā leņķa bisektrisei, 

bet divas pārējās - iekšējā leņķī ar 45....60 grādu soli no bisektrises. 

Viena no stūra balsta atsaitēm tiek uzstādīta zem līnijas, bet abas pārējās 

- 45...60 grādu leņķī no līnijas pievienošanas vietas.

Mīkstā gruntī bedres dziļumam jābūt par 0,4 m lielākam,  bet cietā - par 

0,2 m mazākam.

17.4. Purva balsts.
В зависимости от состояния грунта используются различные 

дополнительные устройства для обеспечения устойчивости опоры. 
Установки высоких и тяжелых опор на мягком грунте следует 
избегать.Болотные опоры устана вливаются только на прямом 
участке линии.

Создание основания болотной опоры
Раньше основание болотной опоры оснащалось ригелем из 

круглых бревен, на который опора опиралась. Ригель крепился к 
стволу опоры и дополнительно подпирался четырьмя 
прикрепленнымик торцам ригеля оттяжками.

Сегодня для создания основания болотной опоры используются 
стальные подпорки. Подпорки основания состоят из подошвы 
размером 1,5 или 2.0 ми распорки, соединяющей подошву с 
опорой. 

Подошвы выполнены из стальных желобов полукруглой форму, 
которые устанавливаются выпуклой поверхностью вверх.

Стальные основания болотных опор прошли испытания и 
получили разрешение к применению в Швеции, они внесены также 
в стандарт « EBR» (Электротехническое строительное 
обоснование).

Подпорки ос нования длиной 1,5 м используются для монтажа 
болотных опор высотой до 13 м и длиной 2.0 м - для монтажа опор 
высотой до 16 м. Монтаж подпорок основания выполняется в 
соответствии со специальной инструкцией.

Принцип монтажа представлен на рисунке 204. Стрелки « C –
C»рисунка указываютна направление провода при монтаже.

203.attēls. Klints balsta ar atsaitēm ( RJ. 3: 9,5;A13) nostiprināšanas

konstrukcija.

C
Balsta uzstādīšana uz ar zemi pārklātas klints.

Ja klints pārklāta ar biezu zemes kārtu, v ispirms balstu mēģina uzstādīt 

parastā bedrē, bet, ja klints neļauj sasniegt vajadzīgo bedres dziļumu, 

rīkojas šādi. 

Zemāk norādītas iespējas balsta montāžas bedres padziļināšanai 

gadījumā, ja, rokot bedri, uzduras klintij.

1,4 m + L/20 – parasta grunts, nav vajadzīgi speciāli pasākumi,

1,3 m + L/20 - rūpīga aizbēršana vai akmeņu krāvums,

1,1 m + L/20- rūpīga aizbēršana un akmeņu krāvums,

0,9 m +L/20- koka konstrukcijas pamats,

0,7m +L/20- koka konstrukcijas pamats un akmeņu krāvums,

0,7m +L/20 – nostiprināšana klintī.

204. zīmējums. Purva balsta konstrukcijaun tā izvietojums pret līnijas

Atkarībā no grunts stāvokļa izmanto dažādas papildierīces balsta 

stabilitātes nodrošināšanai. Mīkstā gruntī jāizvairās no augstu un 

smagu balstu uzstādīšanas. Purva balstus uzstāda tikai līniju taisnajos 

posmos.

Purva balsta pamata veidošana.Agrāk purva balstu pamatus aprīkoja 

ar apaļu baļķu rīgeļiem, uz kuriem tad arī  balsts atbalstījās.  Rīģeli 

piestiprināja balsta statnim un papildus atbalstīja ar 4 saitēm.

Mūsdienās purva balsta pamata veidošanā izmanto tērauda atbalstus. 

Pamata atbalsti. Atbalsti izveidoti no 1,5 m vai 2,0 m pēdas un atbalsta 

sijas, kas savieno pēdu ar balstu. Pēdas izgatavotas no pusapaļas 
formas tērauda silēm,  novietotām ar izliekto virsmu uz augšu.

Purva balstu tērauda pamati  izgājuši pārbaudi un tos atļauts izmantot 

Zviedrijā. Tie tāpat iekļauti "EBR" reģistrā (Celtniecības 

elektrotehniskais pamatojums). 

1,5 m pamata atbalstus izmanto līdz 13 m augstu purva balstu 

montāžai, bet 2,0 m garus atbalstus - līdz 16 m augstiem purva 

balstiem.  Pamatu atbalstu montāžu veic saskaņā ar speciàlu 
instrukciju. 

Montāžas princips atspoguļots 204. zīm. Bultiņas " C -C" zīmējumā 

norāda vadu virzienu montāžā.


