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1. DARBI KABEĻU ELEKTRISKAJĀ TĪKLĀ
Šī nodaļa veltīta kabeļu elektrisko tīklu būvei. Tajā apskatītas sekojošas 
tēmas: kabeļu tehnikas pamati, zemsprieguma un augstsprieguma kabeļu
pieslēgšana elektroenerģijas sadales sistēmai, kabeļu un to trases izvēle dabā, 
kabeļu guldīšanai nepieciešamās atļaujas, kabeļu guldīšana dažādos objektos, 
savienojumu izpildījums un gala apdaru uzstādīšana pēc atbilstošas darbu 
izpildes metodikas, ievērojot elektroiekārtas drošības tehnikas standartus un 
instrukcijas elektrotehnisko darbu veikšanai. Vecā elektriskā tīkla kabeļi un 
to guldīšanas tehnoloģija apskatīti šīs mācību grāmatas 20. nodaļā „Vecais 
kabeļu tīkls”.
Kabeļu elektrisko tīklu tehniskā ap kope un bojājumu diagnosticēšana 
apskatītas mācību grāmatā „Sadales tīkla ekspluatācijas darbi“.

1. Kabeļu tehnikas pamati. 

1.1. Strāvu vadošo dzīslu materiāli.

Strāvu vadošās dzīslas materiāls - alumīnijs (Al) vai varš (M). Abiem 
materiāliem ir augsta el ektriskā vadāmība. Alumīnijs ir visizplatītākais 
sadales tīklos izmantojamais kabeļu vadošo dzīslu materiāls. 
Strāvu vadošo dzīslu pretestība palielinās paaugstinoties to temperatūrai. Ar 
minēto apstākli jārēķinās novērtējot defektus un kabeļa silšanu.

Tabula Nr.1. Alumīnija un vara fizikālās īpašības.

Fizikālā īpašība Mērvienība Al Cu

Elektriskā vadāmība
γ, +20°C

% no Cu 61,0 100,0

Īpatnējā pretestībaρ, +20°C W mm 2 /m 0,0283 0,0172

Pretestības temperatūras
koeficients α

1/°C 0,004 0,004

Īpatnējais svars, +20°C kg/dm3 2,69 8,93

Kušanas temperatūra °C 658 1083

Īpatnējā siltuma ietilpība кJ/kg °C 0,89 0,39

Temperatūras lineārās 
izplešanās koeficients

10-6 1/°C 23,6 16,2

1.2. Spēka kabeļu izolācijas materiāli.

1.2.1. Piesūcināts papīrs.

Piesūcināts papīrs- tradicionāls izolācijas materiāls, plaši pielietots jebkura 
sprieguma vecajos kabeļos. Papīra izolācijas kabeļu piesūcināšanai 
izmantota samērā augstas viskozitātes  piesūcināmā eļļa.Šāda tipa  izolācijai 
jūtama piesūcināmās eļļas  notecēšana no papīra nelielās kabeļa galu 
augstuma starpībās nenotiek. Var būt speciāls ar pilnībā nenotekošu 
materiālu piesūcināts kabeļu papīrs. Ar eļļu pildīto kabeļu papīru piesūcina 
plāns eļļas slāni s, jo šādu kabeļu darb ības princips balstās uz brīvu eļļas 
plūsmu kabelī. 

1.2.2. Gumijas izolācija.

Gumija ir piemērots nefiksēto un lokano kabeļu izolācijas materiāls. Augstās 
temperatūrās izmanto silikona kaučuku.

1.2.3. Plastmasas izolācija.

Polivinilhlorīds (PVH).

Izmanto zemsprieguma kabeļos un 1- 6 kV sprieguma kabeļos. Izolācijai ir 
augsta noturība pret ultravioleto starojumu, materiāls ir salīdzinoši mīksts un 
elastīgs. PVH izolācija satur 25- 40 % plastifikatora. PVH izolācijas termiskā 
noturība +70 °C. Parastos ekspluatācijas apstākļos šāda izolācija neaizdegas, 
tomēr ugunsgrēka gadījumā un, paaugstinoties apkārtējās vides temperatūrai 
virs  + 200 °C, tā uztur degšanu. Degšanas procesā no PVH izdalās sālsskābe, 
kas pēc ugunsgrēka saēd metāla konstrukcijas.
Izmanto dažādus PVH izolācijas krāsojuma variantus. PVH izolācijas tipam 
ir zema ūdens uzsūkšanas spēja (zems higroskopiskums). PVH ir izturīgs pret 
organiskiem šķīdinātājiem, eļļu, benzīnu, „gazoilu“, skābēm, sārmiem un 
sāļiem. Tomēr hloru saturoši šķīdinātāji PVH materiālu saēd.

Polietilēna izolācija (PE).

Izmanto 6 - 20 kV sprieguma kabeļos. Polietilēnam labāki elektriskie 
raksturojumi un trekinga izturība, un siltuma zudumi mazāki kā PVH. 
Polietilēnam ir augsta elektriskā izturība. Tā mehāniskās īpašības labākas kā 
PVH. Tomēr PE nav noturīgs pret ultravioleto starojumu, un Saules 
starojuma ietekmē PE izolācija saplaisā. Krāsu risinājums- gaišie toņi vai bez 
krāsas. PE uzliesmo un uztur degšanu. 
Polietilēna izolācijai nav augsta ķīmiskā noturība- šķīdinātāju,acetona, tauku 
un eļļu iedarbībā PE izolācijā var rasties plaisas.

Šūtais polietilēns (PEX).

Šūtais polietilēns (PEX) pēc elektriskajiem raksturojumiem  līdzīgs 
polietilēnam. Tomēr PEX termiskā noturība ir ievērojami augstāka. PEX 
izolācijas kabeļiem da rba temperatūru diapazons ir ievērojami plašāks kā 
citiem plastmasas izolācijas kabeļiem. PEX ir termoplastisks materiāls, kurš, 
paaugstinoties temperatūrai, kļūst mīksts vai izkūst.

Krusteniski šūtais polietilēns.

Pateicoties krusteniskajai sašūšanai, p olietilēns iegūst elastīgu bezšuves 
formu, kura, materiālu sasildot vai atdzesējot, nemainās.
Krusteniskā sašūšana materiālam dod  šādas  priekšrocības:
- „formas atmiņa“- iepriekš augstā temperatūrā deformēts polietilēns pēc 
atkārtotas uzsildīšanas atjaun o  sākotnējo formu (kāda tam bija pirms 
deformācijas),
- kušanas noturība- krusteniski sašūtā polietilēna izolācija nekūst un 
neiztek,
- paliekošs saspiešanas spriegums - iepriekš deformēts krusteniski 
sašūtais polietilēns vienmēr saglabā saspiešanas spriegumu gadījumā, ja tas 
nav pilnīgi nopresēts sākotnējā formā.

Termiski nosēdošie polimeri.

Jāatzīmē, ka termiski nosēdošo polimeru tehnoloģija - ir tikai ar sevišķām 
īpašībām apveltīta  materiāla drošas fiksēšanas paņēmiens, piemēram, kabeļu 
gala apdarēs unsavienojumos.
Pie termiski nosēdošo polimeru sevišķām  īpašībām attiecināmas:
- izcila elektriskā izturība,
- augsta trekinga noturība,
- izcila elektriskā lauka izlīdzināšanas spēja,
- izcila noturība pret ķīmisko vielu iedarbību,
- augsta termiskā noturība,
- materiāls nav degošs.
Termiski nosēdošās caurules var būt izgatavotas no dažādiem materiāliem, 
tādēļ precīzi jāzin, kādai konstrukcijas daļai konkrētā termiski nosēdošā 
caurule paredzēta. 
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1.3. Kabeļa konstrukciju un armatūras mitruma necaurlaidības 
nozīme.

Zemsprieguma kabeļa konstrukcijā iekļuvušais ūdens sasalstot var 
izsaukt savienojošo spaiļu vai gala apdaru sagraušanu - būt par darbības 
atteices iemeslu sadales tīklā. 
Vidējā sprieguma vai augstsprieguma kabeļa plastmasas izolācijā 

iekļuvušais ūdens elektriskā lauka ietekmē veido kokveidīgas struktūras -
ūdens trekingus. Saauguši līdz salīdzinoši lieliem izmēriem, trekingi izsauc 
elektriskās caursites izolācijā. Sliktākajā gadījumā ar kokveidīgajām 
struktūrām saistītie defekti var  atklāties pat 5 gadus pēc kabeļa ieguldīšanas.

Kopā ar ūdeni un elektrisko lauku ūdens trekingu veidošanos un augšanu 
veicina arī izolācijas netīrība un pusvadītāju slāņu raupjums.
Ūdens kabelī var iekļūt, kabelim pārtrūkstot vai zaudējot hermētiskumu  tā  
ārējo pārklājumu un apvalka bojājumu dēļ, kā arī ūdeni bloķējošo sistēmu 
neesamības gadījumos. Ūdens izplatīšanās kabeļa iekšienē var notikt ļoti ātri. 
Neskatoties uz veikto kabeļa remontu, kabeļa konstrukcijā esošais ūdens sāk 
pakāpeniski izplatīties, paātrinot trekinga augšanas procesu.
Ūdens kabelī var iekļūt pat caur nesabojātu apvalku. Ūdens iekļūšana 
plastikāta slānī notiek difūzijas rezultātā. Caur polietilēnu ūdens difundē 
lēnāk, caur PVH- ātrāk. 
Kabelī  ūdens var iekļūt kabeļa ražošanas procesā rūpnīcā vai kabeli 
uzglabājot zem atklātas debess, ja kabeļa gali nav akurāti nohermetizēti.
Atbilstošu kabeļa konstrukciju, materiālu un ražošanas metožu izmantošana 
var izslēgt ūdens negatīvo iedarbību.
Zem kabeļa ārējā apvalka novietotā alumīnija - polimera folija ir labs 
risinājums, kas nepieļauj ūdens iekļūšanu kabeļa iekšējā konstrukcijā.
Ārējo pārklājumu un apvalka caurejoša bojājuma gadījumā zem alumīnija-
polimera folijas novietotais mitrumā uzbriestošs materiāls palielina tilpumu 
un nobloķē tālāku ūdens iekļūšanu kabelī.
Ražošanas procesā šūtā polietilēna PEX kabeļa izolāciju apstrādā ar sausām 
metodēm, kā rezultātā ražošanas procesā ūdens izolācijā neiekļūst.
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2. Izplatītākie pazemes un zemūdens kabeļi
2.1. Pazemes vai zemūdens kabeļu konstrukcija.

2.1.1. Vispārējās atsauces. 

Standarts SFS 6000 - 8- 814. „Zemsprieguma elektriskās iekārtas. 
KABEĻA GULDĪŠANA ZEMĒ VAI ŪDENĪ”, kabeļa konstrukciju definē 
sekojoši:

„814.2. Pazemē guldāma kabeļa konstrukcija. Par pazemes kabeļiem 
izmanto guldīšanai zemē paredzētu pietiekošas mehāniskās stiprības kabeļu 
tipus ar aizsargapvalku. Parasti tie ir standartam HD 603 atbilstoši spēka 
kabeļi ar nominālo spriegumu 0,6/1 kV. Kabeļiem var būt ierīkota 
sazemējama metāliska aizsardzība no pieskaršanās spriegumiem, piemēram, 
no koncentriska va dītāja- MCMK, AMCMK (somu standarts SFS 4880), 
AXCMK (SFS 4880) tipi kabeļi, vai bez sazemējamas aizsardzības no 
pieskaršanās spriegumiem (bez metāliska apvalka), piemēram AXMK (SFS 
4879) vai AXMKE (SFS 5800) tipa kabelis. Saskaņā ar ražotāja instrukcijām 
var izmantot arī citus pazemes guldīšanai paredzētus kabeļus. Zemūdens 
kabelim jābūt derīgam zemūdens guldīšanai saskaņā ar ražotāja piestādīto 
montāžas instrukciju.” 

2.1.2. Kabeļu konstrukcija.

2.1.2.1. Strāvu vadošā dzīsla.

Saskaņā ar kabeļa vai vada izmantošanas nosacījumiem strāvu vadošā 
dzīsla var būt izveidota no vienas vai vairākām stieplēm, tās forma var būt 
apaļa, eliptiska, koncentriska vai sektora veida. No apaļām stieplēm savītā 
vadā starp stieplēm paliek paliela tukša telpa. Šo telpu likvidē dzīs lu 
sablīvējot. Dzīslu sablīvē valcējot izgatavošanas procesā. Tādēļ ar dzīslas 
šķērsgriezumu saprot ne ģeometrisko, bet elektrisko šķērsgriezumu, ko 
nosaka izmērot dzīslas aktīvo pretestību.

2.1.2.2. 1kV sprieguma kabeļu konstrukcija.

Elektromehāniskais aizsargslānis.

Elektromehāniskais aizsargslānis izveidots sekojoši: kabelī novietots 
no stieplēm vai lentām izgatavots koncentrisks vadītājs; koncentriskā 
vadītāja stieples un lentas apvītas ap kabeļa fāžu vadītāju kopējo apvalku, uz 
koncentriskā vadītāja ierīkots izturīgs ūdensnecaurlaidīgs plastmasas 
apvalks. Šis koncentriskais vadītājs ar plastmasas apvalku veido kabeļa 
elektromehāniskās aizsardzības slāni. Tāda kabeļa piemērs- AMCMK.

Mehāniskais aizsargslānis.

Mehāniskais aizsargslānis var būt izvei dots kā uz kabeļa 
ūdensnecaurlaidīgā apvalka novietotas atsevišķas metāliskas, piemēram, no 
tērauda lentām uztītas konstrukcijas (armējums). Tāda kabeļa piemērs -
PLKVJ (skat. Punktu 20. „vecais kabeļu līniju tīkls”).

Zīmējums 1. Kabelis ar joslu izolāciju, piemēram, AMCMK.

Kabeļi bez metāliska apvalka.

Pieļaujams zemē un ūdenī guldīt kabeļus, kuriem nav ierīkota apvalka 
mehāniskā aizsardzība, ja tiek nodrošināts pietiekošs guldīšanas dziļums un 
ierīkota kabeļa aizsardzība. Tāda kabeļa piemērs- AXMK.

Zīmējums 2. Kabelis bez metāliskā apvalka, piemēram, AXMK.

Ieguldot ar metālisku aizsargslāni neaizsargātu kabeli ūdenī krasta tuvumā 
līdz 2 m dziļumā no apakšējā bjefa, kabelim jāizveido atbilstoša aizsardzība 
vai kabelis jāiegulda gruntī ūdens tilpne s dibenā. Izveidojot aizsardzību, 
jārēķinās ar krasta formu, tā raksturojumiem un iespējamām mehāniskām 
slodzēm, piemēram, ūdens transports, ledus un ūdens līmeņa svārstības. 
Ieguldot kabeli gruntī ūdenstilpnes dibenā, tā aizsardzība jāizveido saskaņā 
ar vispārējām prasībām. Skat. Mācību grāmatas Tabulu 15, standarta SFS 
6000 Tabula 814A.

2.1.2.3. 10 un 20 kV kabeļu konstrukcija.

Pretkoronas aizsardzība (ekrāns ap dzīslu).

Augstsprieguma kabeļa strāvu vadošās dzīslas pretkoronas aizsardzība 
izveidota kā dzīslai uzpresēts vai uztīts lentas veida pusvadītāja materiāla 
ekrāns. Aizsardzības uzdevums – izlīdzināt pārsprieguma pīķus dzīslas vadu 
radītajā elektriskajā laukā. 

Zīmējums 3. Kabelis ar pretkoronas aizsardzību, piemēram, AHXCMKM.

No uztītām metāla lentām, metalizētām izolācijas lentām, pusvadītāju lentām 
vai uzpresētas pusvadītāja masas izveidotās pretkoronas aizsardzības 
uzdevums ir nodrošināt pieņemamu elektriskā lauka lielumu starp divu 
savstarpēji koncentriski novietotu cilindru virsmām.

Dzīslas izolācija.

Par dzīslas izolāciju sauc dzīslai vai tās aizsargslānim uzlikto izolāciju līdz 
varbūtējai pretkoronas aizsardzībai. 

Joslu izolācija.

Ar joslu izolāciju saprot visu izolācija kopumu, kas izvietots starp strāvu 
vadošajām dzīslām un zemi, šī izolācija izveidota uztinot izolējošas lentas 
vai uzpresējot izolējošu masu ap vairākām dzīslām.
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Zīmējums 4. Vairāku apvalku kabelis, piemēram, AHXAMK-WM.

T.s. ekranētajiem kabeļiem, kuriem virs katras dzīslas izolācijas izveidota 
pretkoronas aizsardzība, nav joslu izolācijas. Tādēļ spēka kabeļi, vadoties no 
īpatnējo elektrisko lielumu viedokļa, parasti tiek iedalīti ekranēto kabeļu 
grupā un kabeļu ar joslu izolāciju grupā.

Aizsardzība no pieskaršanās spriegumiem (metālisks ekrāns).

Aizsardzībai no pieskaršanās spriegumiem var izmantot alumīnija -
polimēra foliju, kura izpilda arī kabeļa šķērsvirziena hidroizolācijas funkciju. 

Zīmējums 5. Kabelis ar plastmasas apvalku un pieskaršanās sprieguma 
aizsardzību, piemēram, AHXAMK-W.

Aizsardzībai no pieskaršanās spriegumiem var izmantot arī vara stiepļu 
slāni, nosietu virzienā, kas ir pretējs vadītāja dzīslas stiepļu tīšanas virzienam. 
Piemēram, AHXCMK- WTC.

2.2.Vadītāju krāsu identifikācija.

2.2.1. Krāsu marķēšana saskaņā ar standartu SFS 6000 - 5- 51 
„Zemsprieguma elektriskās ietaises”.

Jaunais marķēšanas paņēmiens saskaņā ar standartu SFS 6000-5-51:

„514.3. Vadītāja marķēšana:

514.3.1. Vispārēja informācija.

Vadītāja identifikācijai jāatbilst standarta SFS-EN 60446 prasībām, ja 
punktos 514.3.1.1. – 514.3.1.3. nav citas norādes.

514.3.1.1. Darba nulles vadītājs.

Darba nulles vadītājam jābūt identificētam ar zilu krāsu visā vadītāja garumā. 

514.3.1.2. Aizsardzības vadītājs PE.

Aizsardzības vadītājam PE jābūt identificētam ar kombinētu dz elteni- zaļu 
krāsu. Šo krāsu kombinācijas izmantošana citos nolūkos aizliegta.

514.3.1.3. PEN vadītājs.

Izolētiem PEN vadītājiem jābūt identificētiem ar dzelteni- zaļu krāsojuma 
visā vadītāja garumā, vadītāja gali papildus jāapzīmē ar zilu marķējumu.
UZMANĪBU! Nacionālajai komitejai ir tiesības izmainīt PEN vadītāja 
marķēšanas veidu. Alternatīvas identifikācijas krāsas ir dzeltena un zaļa ar 
papildus zilu marķējumu vadītāja galā vai zila krāsa ar papildus dzelteni- zaļu 
marķējumu vadītāja galā. Pielikumā 51 B parādīti Eiropas valstīs 
izmantojamie marķēšanas veidi.

514.3.1.4. Citi vadītāji.

Citu vadītāju identifikācija ar krāsām vai ciparu apzīmējumiem jāizpilda 
saskaņā ar punktos 514.3.2. un 514.3.3. norādītajām prasībām.

514.3.2. Daudzdzīslu kabeļu identifikācija.

Stacionāro vai pārnesamo 2 - 5 dzīslu kabeļu identifikācijai jābūt izpildītai 
saskaņā ar standarta HD 308 prasībām, skat. Pielikumu 51C.
Ārējiem vadītājiem visā to garumā jābūt identificētiem ar brūnu, melnu vai 
pelēku krāsu.
Darba nulles vadītājs identificēts ar zilu krāsu un aizsargvads - ar dzeltenas 
un zaļas krāsu kombināciju.

Ja kabelī ir vairāk par 5 vadītājiem, tad tāda kabeļa katra vadītāja 
identifikācija ar krāsu vai ciparu apzīmējumiem tiek izpildīta saskaņā ar 
standarta SFS- NE 60446 prasībām. Ar ciparu apzīmējumiem identificēta 
kabeļa savienojumu vietās par aizsardzības vai darba nulles vadītāju 
izmantotajam darba nulles vadītājam  tiek uznests papildus dzelteni- zaļš vai 
zils marķējums.

514.3.3. Vienas dzīslas kabeļu un izolētu vadītāju identifikācija.

Ārējiem vadītājiem visā to garumā jābūt identificētiem ar brūnu, melnu vai 
pelēku krāsu. Šo krāsu izmantošana pieļaujama visiem ķēdes ārējiem 
vadītājiem.
Paredzētajiem standartiem atbilstošus vienas dzīslas kabeļus aizsargapvalkā 
un izolētus vadītājus, kuriem nav dzelteni - zaļā vai zilā krāsu marķējuma, 

piemēram, 16 mm
2

un lielāka šķērsgriezuma kabeļus, var izmantot:

- par aizsargvadītājiem ar nosacījumu, ka visiem to savienojumiem ir uznests 
papildus dzelteni- zaļš marķējums;
- par PEN vadītājiem ar nosacījuma, ka visiem to savienojumiem ir uznesti 
papildus dzelteni- zaļš un zils marķējums;
- par darba nulles vadītājiem, ja visiem to savienojumiem ir uznests papildus 
marķējums

514.3.4. Zilā vadītāja izmantošanaīpašos risinājumos.

Īpašu risinājumu gadījumos zilo vadītāju var izmantot par ārējo vadītāju vai 
citos nolūkos ar nosacījuma, ka nepastāv sajaukšanas risks un nav pielietots 
darba nulles vadītājs. Zilo vadītāju nedrīkst izmantot par aizsargvadītāju. PE. 
Uzmanību! Tāda situācija var rasties, piemēram, ķēdes posmā starp slēdzi 
un elektroietaisi.

514.3.5. Marķēšanas prasību neesamība.

Krāsu vai ciparu identifikācija nav prasīta:

- koncentriskam kabeļa vadītājam;
- kabeļa metāliskajam apvalkam vai aizsargvadītāja armatūrai;
- neizolētam vadītājam gadījumos, kad pastāvīgu apzīmējumu izmantošana 
nav iespējama ārēju apstākļu, piemēram, atmosfēras iedarbības vai 
piesārņojuma dēļ;
- konstrukciju metāla detaļām vai citām strāvu vadošām daļām, 
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kuras izmanto par aizsargvadītāju kailvadu gaisvadu elektrolīnijās.
Krāsu identifikācija nav prasīta bezapvalka elektroietaišu pārnesamiem 
kabeļiem vai kabeļiem, kuru izolācijas materiālam krāsu identifikācija ir 
apgrūtināta, piemēram, minerālu izolācijas kabeļi. Par aizsargvadītāju, darba 
nulles vadītāju vai PEN vadītāju izmantoto kabeļu vadītāju savienojuma 
punktiem jābūt apgādātiem ar atbilstošu krāsu marķējumu (skat. Punkta 
514.3.3. pēdējo daļu).
Sadales tīklos par PEN vadītāju var izmantot vadītāju ar dzelteni- zaļu krāsu 
identifikāciju bez papildus zilā marķējuma. (Skat. SFS 6000- 8-801 punktu 
801.514.3.)“.

Kabeļu vadītāju identifikācija SFS 6000 - 5- 51. Pielikums 51 C 
(rokasgrāmatas).

Tabula 2.Standarta SFS 6000 Tabula 51C - 1 „Ar d zelteni- zaļo vadītāju 
aprīkoto kabeļu vadītāju krāsas”.

Vadītāju 
skaits

Vadītāju krāsas b

Aizsargvadītājs Spriegumaktīvi vadītāji

3

4

4a

5

dzelteni –zaļš

dzelteni- zaļš

dzelteni- zaļš

dzelteni- zaļš

zils brūns

brūns melns pelēks

zils brūns melns

zils brūns melns pelēks

а Tikai dažiem mērķa risinājumiem.

b Dotajā tabulā neizolētais koncentriskais vadītājs, piemēram, metālisks 

apvalks, armatūra vai elektriskā pārklājuma nītis nav uzskatāmi par 

vadītājiem. Koncentrisko vadītāju identificē, pamatojoties uz tā atrašanās 

vietu, un tam nav nepieciešama atsevišķa krāsu identifikācija.

Tabula 3. Standarta SFS 6000 Tabula 51C - 2 „Ar dzelteni - zaļo vadītāju 
neaprīkoto kabeļu vadītāju krāsas”.

Vadītāju 
skaits Vadītāju krāsasb

2
3

3a

4
5

Zils brūns
Brūns melns pelēks
Zils brūns melns
Zils brūns melns pelēks
Zils brūns melns pelēks melns

а Tikai dažiem mērķa risinājumiem.

b Dotajā tabulā neizolēts koncentrisks vadītājs, piemēram, metālisks 

apvalks, armatūra vai elektriskā pārklājuma nīti s nav uzskatāmi par 

vadītājiem. Koncentrisko vadītāju identificē, pamatojoties uz tā atrašanās 

vietu, un tam nav nepieciešama atsevišķa krāsu identifikācija.

Tabula 4. Tabula A1- 93 „Kabeļu vadītāju identifikācijas krāsas”.

2.2.2. Agrāk izmantotās vadītāju krāsas.

2.2.2.1. Saskaņā ar „Elektrotehnisko darbu Drošības tehnikas 
noteikumiem A1-93“ (vecā instrukcija)

Daudzās ekspluatācijā esošās elektroietaisēs izmanto dotajai instrukcijai 
atbilstošas identifikācijas krāsas.

Kabelis ar vairākiem dažādas krāsas vadītājiem. 

Par ar izolāciju pārklātu  aizsargvadītāju jāizmanto ar dzeltenām un zaļām 
joslām apzīmēts vadītājs. Tādā kabelī aizsargvadītājam nedrīkst būt cits 
krāsojums.
PEN vadītāja izolācijas krāsu identifikācija izpildīta ar dzelteni - zaļām 
joslām un papildus uznestu gaiši zilu zīmi vadītāja galā. Marķējumā vēlams 
izmantot burtu apzīmējumu „PEN“. 

Kabelis ar vairākiem vienas krāsas vadītājiem. 

Ar izolāciju pārklātam PEN vadītājam jābūt apgādātam ar vadītāja galos 
izolācijai uznestu papildus dzelteni- zaļu un gaiši zilu marķējumu tā, lai abi 
marķējumi būtu labi redzami.

Uzmanību! 
Nav jāaizmirst, ka kabeļu tīklos vēl pastāv veco identifikācijas sistēmu 
marķējums, tādēļ kabeļu vadītāju identificēšana nedrīkst balstīties tikai uz 
krāsu apzīmējumiem.

2.2.2.2. Vecā marķējuma piemēri.

APAKM kabeļu krāsu identifikācija: 3 iekšējie vadītāji: melns, brūns un 
brūns.

AXCMK un MCMK tipa iekšējie vadītāji „N” sistēmā krāsoti melnā un 
brūnā krāsās. „S” sistēmā papildus izmanto gaiši zilu darba nulles vadītāju. 
Ja koncentrisku vadītāju „S” sistēmā marķē ar dzelteni- zaļu krāsu, tad tas ir 
aizsargvadītājs.
Ja vadītājs „N” sistēmā marķēts ar gaiši zilu krāsu, tad tas ir darba nulles 
vadītājs. Ja koncentrisko vadītāju izmanto par PEN vadītāju, uz tā galiem 
uznes papildus dzelteni- zaļu un gaiši zilu marķējumu.
Uzmanību! Augstāk norādītie burtu apzīmējumi „N“ un „S“ attiecas uz 
kabeļa tipa papildus marķējumu, tie agrāk norādīja uz to, ka „S“ tipa 
kabeļiem dzelteni- zaļais vadītājs ir nulles vadītājs un to izmanto sistēmā ar 
fāžu vadītājiem un, ka „N“ tipa kabelim nav dzelteni- zaļā vadītāja.

AXMK kabeļa fāžu vadītāju krāsu apzīmējumi: melns, melns un brūns. 
Ceturtais vadītājs (PEN vadītājs) ir dzelteni - zaļš un tam nepieciešams 
papildus marķējums ar zilu krāsu.  

Vadītāju 
skaits

Vadītāju identifikācijas krāsas

2 gaiši zila un melna vai brūna

3 Stacionārs vads:
Dzeltenas un zaļas joslas, gaiši 
zila un melna vai gaiši zila, 
melna un brūna

Pārnesams vads:
Dzeltenas un zaļas joslas, gaiši 
zila un brūna vai gaiši zila, 
melna un brūna

4 vai vairāk Dzeltenas un zaļas joslas, gaiši zila, melna, brūna un nākošiem 
vadītājiem melna vai brūna vai gaiši zila, melna, brūna un 
nākošiem vadītājiem melna vai brūna vai brūna vai dzeltenas 
un zaļas joslas, melna, brūna un nākošiem vadītājiem melna 
vai brūna
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Visiem par 0,6/1 kV augstāka sprieguma kabeļu vadītājiem  ir vienāds 
marķējums.

Līdz 1974. gadam pastāvošā krāsu identifikācijas sistēma vadītājiem ar 
plastmasas un gumijas izolāciju.

Tabula 5. SFS 6000 - 8- 802, Pielikuma 802C, Tabula 802CF „Vecaja i 
identifikācijas sistēmai atbilstošās vadītāju identifikācijas krāsas”.

Vadītāju 
skaits

Vadītāju identifikācijas krāsas

2 Pelēka (balta) un melna

3
Pelēka (balta), melna un sarkana

4 vai vairāk
Pelēka (balta), melna un sarkana, kā arī pārējie brīvas izvēles 
krāsas vadītāji (tikai ne pelēka un ne sarkana)

Vecajā krāsu identifikācijas sistēmā par aizsargvadītāju izmantoja sarkano 
vadītāju un par darba nulles vadītāju - pelēko (balto) vadītāju. Detalizētu 
informāciju skatīt Standarta SFS 6000- 8- 802, Pielikumā 802C.  

1.4. Pieļaujamās izmantošanas vietas.

Kabeli ar metālisku, mehānisku vai elektromehānisku aizsargslāni 
pieļaujams guldīt  zemē vai ūdenī. Neskatoties uz to, ka AXMK vai  AXMKE 
kabelim nav metāliska apvalka un elektromehāniskā aizsargslāņa, to tāpat var 
guldīt zemē un ūdenī ar nosacījumu, ka, kabeli guldot dažādos dziļumos,  tā 
mehāniskais aizsargslānis atbilst  Standarta SFS 6000Tabulas 814A 
prasībām. Skatīt mācību grāmatas Tabulu 15.

Iegremdējot kabeli ūdenī vai iearot zemē lielā dziļ umā, uz tā izolācijas un 
apvalku konstrukcijām darbojas ievērojama stiepes slodze. Tādos gadījumos 
jāizmanto stiepes izturīgas konstrukcijas kabeļi. Piemēram, kabelis AXCM-
W.

2.4. Kabeļu konstrukciju apraksts.

2.4.1. Vispārējas norādes.

Notiek nepārtrau kts kabeļu konstrukciju pilnveidošanas darbs ar nolūku 
nodrošināt to maksimālu atbilstību ekspluatācijas un montāžas instrukciju 
prasībām. Īpaši aktīva attīstība notikusi sadales tīklu kabeļu daļā kabeļiem, 
kuri paredzēti iearšanai zemē un zemūdens guldīšanai. Kabeļa noderīgumu 
konkrētam objektam un izmantojamajam montāžas paņēmienam obligāti 
jāpārbauda pirms kabeļa pasūtīšanas, pamatojoties uz izgatavotāju 
piestādītajiem kabeļu produkcijas katalogiem.

2.4.2. Somijā pielietojamie kabeļu tipu nosacītie apzīmējumi.

Kabeļa identifikācijai izmanto nacionālos (somu) nosacītos kabeļu veida un 
tipa apzīmējumus. Kabeļa tipa apzīmējums sastāv no burtu - ciparu 
kombinācijas. Kabeļu tipu apzīmējumu formēšanās notika etapos vairāku 
desmitu gadu garumā, tādēļ apzīmējumi nav viennozīmīgi.
Saskaņā ar sākotnējo pieņēmumu, traktējot kabeļu tipa apzīmējumus, kabeļa  
konstrukcijas detaļu un materiālu burtu apzīmējumi jālasa secīgi virzienā no 
vadītāja. Sākumā vadītāja materiāls vienmēr bija varš, tādēļ tā apzīmējumu 
sāka nerakstīt.

A- alumīnijs, pirmais apzīmējums- vadītājs
AXMK

Citos gadījumos- aizsardzība no pieskaršanās sprieguma
AHXAMK-W

C- koncentrisks darba nulles vadītājs
MCMK

H- pusvadošs vai vadošs slānis abās izolācijas pusēs (pretkoronas 
aizsardzība) HXCMK
J- džuta vai polipropilēns

AHXAMKPJ-W
K- kabelis

AMKCMK
L- svina apvalks

AHXLMK 
M- plastmasas izolācija

AMCMK
vai plastmasas apvalks

AMCMK

AHXMKM
P- apaļas stieples armatūra 

AHXAMKPJ-W
W- ūdeni necaurlaidošss vadītājs

AHXAMK-W
X- PEX izolācija (XLPE) 

AXMK

Kabeļa marķēšanas piemērs: AHXAMK-W 3x185 12/20 kV

A- alumīnija vadītājs, H- vadītāja aizsardzība un pretkoronas aizsardzība, 
X- PEX izolācija, A - laminēta alumīnija- polimēra folija aizsa rdzībai no 
pieskaršanās sprieguma (kopējā ekrāna), M- plastmasas apvalks, K- kabelis 
un W- ūdeni necaurlaidošs vadītājs.

2.4.3. Zemsprieguma kabeļi guldīšanai zemē.

Zīmējums 6.4 dzīslu spēka kabelis MCMK 1 kV (Prysmian 

Group).

MCMK 1 кV 3, 4 un 5 dzīslu spēka kabeļa ar vara dzīslām un PVH izolāciju  
konstrukcija

Dzīsla Varš
1- 5 mm

2
vienas vara stieples dzīsla (RE), 10 un 

16 mm
2

vairāku vara stiepļu dzīsla (RM)
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Izolācija Svinu nesaturošs PVH

Savijums Ar izolētu darba nulles vadītāju kopā savītas izolētas fāžu 
dzīslas

Aizpildījums Plastiks

PE(N) vadītājs Vara stiepļu un vara pinuma slānis

Apvalks Svinu nesaturošs melnas krāsas PVH

Zīmējums 7. 3 ½  dzīslu spēka kabelis MCMK 1 кV (Prysmian 

Group).

MCMK 1 кV 3 ½  dzīslu spēka kabeļa ar vara dzīslām un PVH izolāciju 
konstrukcija

Dzīsla Varš
Sablīvēta atlaidināta (AN) lokana sektora formas vara 

dzīsla ar šķērsgriezuma laukumu 25- 240 mm
2

Izolācija Svinu nesaturošs PVH

Savijums Kopā savītas 3 izolētas fāžu dzīslas

PE(N) 
vadītājs

Vara stiepļu un vara pinuma slānis

Apvalks Svinu nesaturošs melnas krāsas PVH

Zīmējums 8. 3 ½  dzīslu spēka kabelis AMCMK 1 кV (Prysmian Group).

AMCMK 1 кV  3 ½  dzīslu spēka kabelis ar alumīnija dzīslām un PVH 
izolāciju konstrukcija

Fāzes dzīsla Alumīnijs Sablīvēta atlaidināta (AN) sektora formas  
lokana alumīnija dzīsla. Šķērsgriezuma 

laukums 25- 300 mm
2

Izolācija Svinu nesaturošs PVH

Savijums Kopā savītas 3 izolētas fāžu dzīslas

PE(N) vadītājs Vara stiepļu un vara pinuma slānis

Apvalks Svinu nesaturošs melnas krāsas PVH

Zīmējums 9. 4 ½  dzīslu spēka kabelis AXCMK – PLUS 1 кV (Prysmian 
Group).

AXCMK-PLUS 1  кV 4 ½  dzīslu spēka kabelis ar alumīnija dzīslām un  šūtā 
polietilēna PE izolāciju  konstrukcija

Guldīšana zemē (arī ar iearšanu) un ūdenī.

Zīmējums 10. Ar iearšanas metodi ieguldāms alumīnija dzīslu spēka 
kabelis AXCMK-W (REKA).

AXCMK-W 1 кV 3 ½  dzīslu spēka kabeļa ar alumīnija dzīslām un šūtā 
polietilēna PE izolāciju  konstrukcija

Dzīsla Alumīnijs
Sablīvēta atlaidināta (AN) sektora formas lokana alumīnija 

dzīsla. Šķērsgriezuma laukums 80- 150 mm
2

Izolācija Šūtais polietilēns PE

Savijums Ar izolētu darba nulles vadītāju kopā savītas izolētas fāžu dzīslas

PE 
vadītājs

Vara stiepļu un vara pinuma slānis

Apvalks Halogēnus nesaturošs, ugunsizturīgs melnas krāsas armēts PVH apvalks
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Fāzes dzīsla
Alumīnijs

Daudzu sablīvētu stiepļu sektora formas 
alumīnija dzīslas.
Šķērsgriezuma laukums 50- 150 mm

2

Izolācija Krusteniski šūtais polietilēns PE (PEX)

Starpapvalks Melnas krāsas PE

Koncentriska 
dzīsla

Vara stiepļu un vara pinuma slānis. Uz vara stieplēm uztīta 
mitrumā uzbriestoša pusvadoša lenta nodrošina 
pieskaršanās sprieguma aizsardzības (kopējā ekrāna) 
ilgstošu ūdensnecaurlaidību.

Šķērsvirziena 
hermetizācija Āŗējā apvalka virsmai noturīgi piestiprināta laminēta 

alumīnija- polimēra folija.

Ārējais apvalks Pret laika apstākļiem noturīgs melnas krāsas PE.

Kabelis piemērots guldīšanai mitrā gruntī, arī to iearot, kā arī guldīšanai 
iekšējās ūdenskrātuvēs.

Zīmējums 11. Ar iearšanas metodi ieguldāms alumīnija dzīslu spēka kabelis 
AMCMK-PE (REKA).

AMCMK-PE 1 кV 3 ½  dzīslu spēka kabļa ar alumīnija dzīslām un PVH 
izolāciju konstrukcija

Fāzes dzīsla Alumīnijs Daudzu sablīvētu stiepļu sektora formas 
alumīnija dzīslas.
Šķērsgriezuma laukums 25- 150 mm

2

Izolācija Svinu nesaturošs polivinilhlorīds (PVH)

Sadalošais slānis Plastmasas lenta

Koncentriskā 
dzīsla

Atlaidinātu vara stiepļu un vara pinuma slānis

Starpapvalks Melnas krāsas svinu nesaturošs polivinilhlorīds (PVH)

Ārējais apvalks Pret lai ka apstākļiem noturīgs melnas krāsas polietilēns 
(PE).

Stacionārai ieguldīšanai tieši zemē, kabeļa caurulē vai kabeļa kanālā. 
Piemērots ieguldīšanai ar iearšanu.

Zīmējums 12.  4 dzīslu spēka kabelis AXMK 1 кV (Prysmian Group).

AXMK 4 dzīslu spēka kab eļa ar alumīnija dzīslām un šūtā polietilēna PE 

izolāciju konstrukcija

Dzīsla Alumīnijs

16 mm
2

sablīvēta apaļas formas dzīsla (RM)

25- 300 mm
2

atlaidināta (AN) sektora formas lokana 
dzīsla

Izolācija Noturīgs pret UV starojumu melnas krāsas šūtais polietilēns PE.

Savijums Četras kopā savītas izolētas dzīslas

Apvalks Melnas krāsas svinu nesaturošs PVH.

Zīmējums 13. 4 dzīslu spēka kabelis AXMK-PLUS 1 кV (Prysmian Group).

AXMK-PLUS 1 kV 4 d zīslu spēka kabeļa ar alumīnija dzīslām un šūtā 
polietilēna PE izolāciju konstrukcija

Dzīsla Alumīnijs

16 mm
2

sablīvēta apaļa dzīsla (RM)

25- 300 mm
2

sablīvēta atlaidināta (AN) alumīnija  
sektora formas lokana dzīsla

Izolācija Noturīgs pret UV starojumu melnas krāsas šūtais polietilēns PE.

Savijums Kopā savītas četras izolētas dzīslas

Apvalks Melnas krāsas halogēnus nesaturošs uguns noturīgs PE.

Guldīšana zemē, arī ar iearšanu. 

Zīmējums 14. Ar iearšanas metodi ieguldāms 4 dzīslu spēka kabelis AXMK-
PE (REKA).

AXMK-PE 1 кV 4 dzīslu spēka kabļa ar alumīnija dzīslām un šūtā polietilēna 
PE izolāciju konstrukcija.

Dzīsla Alumīnijs
Daudzstiepļu sablīvētas alumīnija sektora 
griezuma dzīslas.

25 mm
2

- apaļa stieple

50 mm
2

un lielākam- sektora formas trose.

Izolācija Krusteniski sašūtais polietilēns PE (PEX).

Starpapvalks Melnas krāsas svinu nesaturošs PVH.

Ārējais apvalks Melnas krāsas pret laika apstākļiem noturīgs polietilēns 
(PE)

Piemērots guldīšanai zemē, arī ar iearšanu.
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2.4.4. Zemē guldāmie augstsprieguma 20 kV kabeļi.

Zīmējums 15. 1 dzīslas spēka kabelis HXCMK 20 кV (Prysmian 
Group).

HXCMK 20 кV 1 dzīslas spēka ka beļa ar alumīnija dzīslām un šūtā 
polietilēna PE izolāciju konstrukcija 

Dzīsla Sablīvēta apaļa vara dzīsla

Dzīslas aizsardzība Pusvadoša plastmasa

Izolācija Šūtais polietilēns PE (PEX)

Pretkoronas 
aizsardzība

Pusvadoša plastmasa

Aizsardzība no 
pieskaršanās 
sprieguma

Vara stiepļu un vara pinuma slānis

Apvalks Melnas krāsas svinu nesaturošs PVH.

Zīmējums 16.  3 dzīslu pazemes kabelis AHXAMK-W  20  кV (Prysmian 
Group).

AHXAMK-W  20  кV zemē guldāms 3 dzīslu plastmasas izolācijas kabeļa ar 
alumīnija dzīslām un šūtā polietilēna PE izolāciju  konstrukcija

Dzīsla Ūdensnecaurlaidīga sablīvēta apaļa šķērsgriezuma 
alumīnija dzīsla

Dzīslas 
aizsardzība

Pusvadoša plastmasa

Izolācija Šūtais polietilēns PE (PEX)

Pretkoronas 
aizsardzība

Pusvadoša plastmasa

Hermetizācija Ūdens iedarbībā uzbriestoša pusvadoša lenta

Aizsardzība no 
pieskaršanās 
sprieguma 

Laminēta alumīnija - polimēra folija. Izpilda arī 
šķērsvirziena hidroizolācijas funkciju.

Fāzes apvalks Pret laika apstākļiem noturīgs melnas krāsas PE.

Centrālā dzīsla Apaļa sablīvēta vara dzīsla

Savijums Trīs centrālai dzīslai aptītas ar apvalku pārklātas fāzes.

Zīmējums 17. 3 dzīslu universāls kabelis AHXAMK -WM 20 кV (Prysmian 
Group).

AHXAMK-WM 20 кV universāla 3 dzīslu plastmasa s izolācijas kabeļa  ar 
alumīnija dzīslām un šūtā polietilēna PE izolāciju konstrukcija 

Dzīsla Ūdensnecaurlaidīga sablīvēta apaļa šķērsgriezuma 
alumīnija dzīsla

Dzīslas 
aizsardzība

Pusvadoša plastmasa

Izolācija Šūtais polietilēns PE (PEX)

Pretkoronas 
aizsardzība

Pusvadoša plastmasa

Hermetizācija Ūdens iedarbībā uzbriestoša pusvadoša lenta

Aizsardzība no 
pieskaršanās 
sprieguma 

Laminēta alumīnija - polimēra folija. Izpilda arī 
šķērsvirziena hidroizolācijas funkciju.

Fāzes apvalks Pret laika apstākļiem noturīgs melnas krāsas PE.

Nesošā trose Cinkota trose ar polietilēna pārklājumu

Savijums Trīs centrālai dzīslai aptītas ar apvalku pārklātas fāzes.

Pielietošana: guldīšanai zemē, tajā skaitā iearot; ūdenī un instalēšanai balstos.

Zīmējums 18. AXCEL 20 (24) кV (Ericsson).
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AXCEL 3 dzīslu  plastmasas izolācijas kabeļa ar alumīnija dzīslām un šūtā 
polietilēna PE izolāciju konstrukcija
Dzīsla Alumīnijs, sablīvēta apaļa šķērsgriezuma trose

Dzīslas aizsardzībaPusvadoša plastmasa

Izolācija Šūtais polietilēns PE (PEX)

Pretkoronas 
aizsardzība

Pusvadoša plastmasa

Aizsardzība no 
pieskaršanās 
sprieguma 

Aizsardzība no pieskaršanās sprieguma - nepārtraukts 
koncentrisks vara stiepļu slānis

Fāžu apvalki Melnas krāsa PVH

Aizsardzība Pretkorozijas slānis un apvalks - no melnas krāsas 
polietilēna

Ārējais apvalks
Melnas krāsas PVH
Kabeļa šķērsgriezumam trīsstūra forma
Ārējais diametrs- kabeļa ārējās aploces diametrs.

Zīmējums 19. 3 dzīslu zemūdens kabelis AHXAMKPJ-W 20 кV (Prysmian
Group)

AHXAMKPJ-W 20 кV 3 dzīslu zemūdens kabeļa ar alumīnija dzīslām un 
šūtā polietilēna PE izolāciju konstrukcija

Dzīsla Ūdensnecaurlaidīga sablīvēta apaļa šķērsgriezuma 
alumīnija dzīsla

Dzīslas 
aizsardzība

Pusvadoša plastmasa

Izolācija Šūtais polietilēns PE (PEX)

Pretkoronas 
aizsardzība

Pusvadoša plastmasa

Hermetizācija Ūdens iedarbībā uzbriestoša pusvadoša lenta

Aizsardzība no 
pieskaršanās 
sprieguma

Laminēta alumīnija - polimēra folija. Izpilda arī 
šķērsvirziena hidroizolācijas funkciju.

Fāzes apvalks Melnas krāsas pret laika apstākļiem noturīgs PE.

Savijums Trīs savstarpēji savītas ar apvalku pārklātas fāzes.

Spilvens Papīrs, bitums, džuta

Armatūra Apaļa šķērsgriezuma cinkota tērauda stieple

Ārējā aizsardzībaDžuta, bitums, polipropilēna stieple

Dotie kabeļi var būt apgādāti ar optisko šķiedru informācijas pārvadīšanai, 
piemēram, kabelis AHXAMKPJ-W/32F 3x150 20 кV.

Zīmējums 20. 3 dzīslu rūpniecisks kabelis AHXCMK-WTC 20 кV (Prysmian 
Group).

AHXCMK-WTC 20 кV 3 dzīslu rūpnieciska kabeļa ar alumīnija dzīslām un 
šūtā polietilēna PE izolāciju konstrukcija
Dzīsla Ūdensnecaurlaidīga sablīvēta apaļa šķērsgriezuma 

alumīnija dzīsla

Dzīslas 
aizsardzība

Pusvadoša plastmasa

Izolācija Šūtais polietilēns PE (PEX)

Pretkoronas 
aizsardzība

Pusvadoša plastmasa

Savijums Ar pretkoronas aizsardzību apgādātas fāzes savstarpēji 
savītas un apsietas ar pusvadošu lentu.

Aizsardzība no 
pieskaršanās 
sprieguma

Vara stiepļu un vara pinuma slānis

Apvalks Pret laika apstākļiem noturīgs melnas krāsas polietilēns 
PE.

2.4.5. Uz kabeļa apvalku uznesamais marķējums.

Marķējums uz kabeļa apvalka uznesams tā ražošanas procesā.
Uz kabeļa apvalka uznesamajam marķējumam jāsatur sekojoša informācija:
- izgatavotāja nosaukums,
- produkta nosaukums,
- izgatavošanas gads,
- izgatavošanas nedēļa,
- ārējā apvalka materiāla marķējums,
- uz saivas uztītā kabeļa garums, metros. 

2.5. Pazemes kabeļu rekomendējamie izmēri.

Kabeļu šķērsgriezumu lielumus izvēlas, vadoties no sadales tīklu uzņēmumā 
pielietojamo kabeļu šķērsgriezum iem, kas ļauj samazināt sadales tīklu 
uzņēmumā guldīšanai nepieciešamo kabeļu tipu skaitu līdz saprātīgam 
minimālam daudzumam. Tāda pieeja rada sekojošas priekšrocības:

1. kabeļu, materiālu un darba instrumentu piegāžu termiņu saīsināšana,
2. projektēšanas, vadības, uzglabāšanas un materiālu pārstrādes izdevumu 
samazināšana,
3. montāžas materiālu apjoma samazināšana,
4. montāžas darbu un speciālistu sagatavošanas vienkāršošana.
0,4 kV sprieguma tīklā parasti izmanto sekojoša šķērsgriezuma AXMK tipa 

kabeļus: 25, 50, 95, 120 mm
2

. Īpašos gadījumos var izmantot arī AXMK 
4x185, 1x300, 4x300 un AXCMK 3x300+88, AXMK 4x16, AMCMK 

3x16+10 un MCMK 3x10+10 mm
2

. 20 kV sprieguma tīklā var izmantot, 

piemēram, sekojošus AL vadītājašķērsgriezumus: 95, 150, 185 mm
2

.
Īpašos gadījumus, piemēram, lielām slodzēm var izmantot nestandarta 
šķērsgriezuma izmēra kabeļus. 
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3. 0,4 kV sprieguma pazemes kabeļu izvēle un elektriskā 
aizsardzība

3.1. Vispārējas nostādnes.

Kabeļu elektrolīnijās izmantojamo kabeļu izmērus parasti nosaka vadoties no 
kopējā ekonomiskuma principa.  Slodžu palielināšanās gadījumā vecā 
pazemes līnijas  kabeļa nomaiņa ar jaunu palielināta šķērsgriezuma pazemes 
kabeli izmaksā vairāk kā gaisvadu līnijas kabeļa nomaiņa.
Kabeļu izmēri jānosaka, izejot no esošās slodzes strāvas un rēķinoties ar  
montāžas apstākļiem.
Sadales tīklu aizsardzības no bojājumiem uzdevums ir nepieļaut kabeļu 
pārslodzes un pārkaršanu. Aizsardzībai no bojājumiem jāatbilst pras ībām, 
kādas uzstādītas barošanas automātiskai atslēgšanai (Skat. Standartu SFS 
6000-80-411). 

3.2. Kabeļu pieļaujamās slodzes strāvas.

Nosakot kabeļu pieļaujamās slodzes strāvas, jāvadās no to normāla 
novecošanas ātruma nodrošināšanas principa. Ekspluatā cijas laikā kabeļa 
izolācija noveco, un, ja novecošanās process norit ļoti ātri, kabelis tiek 
sagrauts.
Kabeļa novecošanās ātrums ir tieši atkarīgs no tā darba temperatūras. Pie 
normālas darba temperatūras saglabājas normāls kabeļa novecošanās ātrums. 
Kabeļa pieļaujamās slodzes strāvas aprēķins jāveic, izejot no kabeļa izolācijai 
pieļaujamās strāvu vadošās dzīslas normālās temperatūras.

Tabula 6. Dažu izolācijas veidu kabeļu strāvu vadošās dzīslas pieļaujamās 
temperatūras normālos ekspluatācijas apstākļos.

Izolācijas 
materiāls

Kabeļa marķējuma 
piemērs

Strāvu vadošās dzīslas pieļaujamā 
temperatūra normālos 
ekspluatācijas apstākļos

PVH (A)MCMK, 
(A)MMK

70°C

Papīrs APAKM, PLKVJ 80°C

X PEX AXCMK, AXMK 90°C (gaisā)
65°C  (zemē)

Apkārtējās vides apstākļi normālos ekspluatācijas apstākļos:

- gaisa temperatūra +25°C,
- grunts temperatūra +15°C,
- ieguldīšanas dziļums zemē 0,7 m,
- grunts īpatnējā siltuma pretestība 1 К.м/W.

Pamatojoties uz augstāk norādītajiem lielumiem, aprēķināti Tabulā 7. 
Uzrādītie pieļaujamo slodzes strāvu lielumi.

Tabula 7. Pieļaujamās slodzes strāvas ampēros kabeļa „C” un „D” guldīšanas 
veidiem. PVH izolācija, vara un alumīnija strāvu vadošās dzīslas (AMMK, 
AMCMK, MCMK), trīs spriegumaktīvas dzīslas: (Standarta SFS 6000-5-52 
Tabulas A.52 -2 daļa). Strāvu vadošās dzīslas temperatūra: +70 ºC. 
Apkārtējās vides temperatūra: gaisā +25°C, zemē +15°C.

Strāvu 
vadošās 
dzīslas 
nominālais 
šķērsgriezu
ma laukums

mm
2

Tabulai A.52-1 atbilstošais kabeļa guldīšanas veids

„ C“ „ D“

Trīs spriegumaktīvas 
strāvu vadošās dzīslas

Trīs spriegumaktīvas strāvu vadošās 
dzīslas

1 6 8

Alumīnijs
16
25
35
50
70
95
120
150
185
240
300

62
77
95
117
148
180
209
240
274
323
372

78
100
125
150
185
220
255
290
330
375
430

Varš
1,5
2,5
4
6
10
16
25
35
50
70
95
120
150
185
240
300

18,5
25
34
43
60
80
102
126
153
295
236
274
317
361
427
492

26
35
46
57
77
100
130
160
190
240
285
325
370
420
480
550

„C” guldīšanas veids:

- kabelis instalēts pa koka sienu,
- kabelis instalēts pa mūra sienu vai sienā (ķieģeļi, betons, ģipsis un citi 
analogi materiāli (izņemot siltumu izolējošus materiālus)).

„D” guldīšanas veids:

- kabelis ieguldīts tieši zemē,
- kabelis ievilkts zemē  ieguldītā plastmasas, keramikas caurulē  vai metāla 

caurulē, kurai ir tieša saskare ar zemi. 

Tabula 8. Pieļaujamās slodzes strāvas ampēros kabeļa „C” un „D” guldīšanas 
veidiem. PEX izolācija, vara un alumīnija strāvu vadošās dzīslas (AXMK, 
AXCMK), trīs spriegumaktīvas dzīslas: ( Standarta SFS 6000-5-52 Tabulas 
A.52-3 daļa). Strāvu vadošās dzīslas temperatūra: gaisā + 90 º C, zemē +65 º 
C. Apkārtējās vides temperatūra: gaisā +25° C, zemē +15° C.
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Strāvu vadošās 
dzīslas 
nominālais 
šķērsgriezuma 
laukums

mm
2

Tabulai A.52 -1 atbilstošais ka beļa izejošais  
guldīšanas veids

„C“ „D“

Trīs 
spriegumaktīvas 
strāvu vadošās 
dzīslas

Trīs spriegumaktīvas strāvu 
vadošās dzīslas

1 4 5

Alumīnijs
16
25
35
50
70
95
120
150
185
240
300

79
94
116
141
181
219
255
294
336
397
454

78
100
125
150
185
220
255
290
330
375
430

Varš
1,5
2,5
4
6
10
16
25
35
50
70
95
120
150
185
240
300

23
31
42
52
71
100
124
153
186
238
289
335
386
441
520
599

26
35
46
57
77
100
130
160
190
240
285
325
370
420
480
550

„C” guldīšanas veids:

- kabelis instalēts pa koka sienu,
- kabelis instalēts pa mūra sienu vai sienā (ķieģeļi, betons, ģipsis un citi analogi 

materiāli (izņemot siltumu izolējošus materiālus)).

„D” guldīšanas veids:

- kabelis ieguldīts tieši zemē,
- kabelis ievilkts zemē  ieguldītā plastmasas, keramikas vai metāla caurulē, 

kurai ir tieša saskare ar zemi. 
Ieguldīšanas veids ietekmē kabeļa pieļaujamās slodzes strāvas lielumu.

3.3. Optimālie šķērsgriezuma laukumi.

Novērtējot ieguldāmās elektrolīnijas šķērsgriezuma laukuma 
ekonomiskumu, vērojama pretruna starp līnij as vērtību naudas izteiksmē 
(cena) un zudumiem tajā. Kopā ar kabeļa cenu līnijas cenā tiek iekļautas arī 
tās būves un apkalpošanas izmaksas. 

Jo mazāks kabeļa šķērsgriezuma laukums, jo lētāka līnija un, vienlaicīgi, 
lielākas zudumu izmaksas. Jo lielāks kab eļa šķērsgriezuma laukums, jo 
dārgāka līnija un, vienlaicīgi, mazākas zudumu izmaksas. Aprēķinot 
barošanas kabeļa ekonomiskumu, par maksimālo slodzes strāvu pieņem 
montāžas veidam atbilstošu pieļaujamo slodzes strāvu, kura atbilst izvēlētā 
vadītāja termiskajai aizsardzībai paredzētā kūstošā drošinātāja nominālajai 
strāvai (Skat. Mācību grāmatas Tabulas 7. Un 8.).

Zīmējums 21. Baro šanas kabeļu optimālie šķērsgriezumi.Zīmējums 4.1. 
Rekomendācijas elektrotīklam SA 4:09. Aprēķina procents – 8%, 
sagaidāmais ekspluatācijas ilgums- 40 gadi, dzīslas temperatūra + 40ºC. 
Kabeļa montāžas izmaksa atbilst enerģētiskā tirgus departamenta tīklu 
struktūrvienību noteiktajām kabeļa montāžas izmaksām uzņēmējiem 
2009.gadam
.
No ekonomiskuma viedokļa visoptimālākais ir tāds kabeļa šķērsgriezums, 
pie kura kopējo izdevumu apjoms ir vismazākais. Noskaidrojot tādu 
šķērsgriezumu, jārēķinās ar faktoriem, kuri ietekmē ikgadējus izdevumus, kā:

- procentu aprēķina likme,
- kabeļa sagaidāmo ekspluatācijas ilgums (cik gadus paredzēts kabel i 
izmantot tikai elektroenerģijas sadalei),
- uzņēmēju darbu izdevumi ( materiālu un montāžas izdevumi),
- kabeļa slodzes strāva un tās svārstības,
- elektroenerģijas cena. 

Augstāk norādīto faktoru ievērošana aprēķinos ir sarežģīts uzdevums. Šim 
nolūkam pastāv jau sagatavoti grafiki un aprēķina programmas, kas ļauj 
piemeklēt optimālu kabeļa izmēru.
Pamatojoties uz dotās grāmatas Zīmējumu 19. (SA 4: 09 Zīmējums 4.1.), var 
aprēķināt baro šanas kabeļa optimālo šķērsgriezumu, zinot maksimālās 
slodzes strāvas vidējai vērtībai atbilstošu slodzes strāvu, un maksimālās 
slodzes ilgumu. No zīmējuma redzams, ka maksimālā slodzes strāva 
sašaurina izvēles diapazonu optimāliem no ekonomiskuma viedokļa 
kabeļiem ar īsu kalpošanas laiku. Lielo celtniecības izdevumu dēļ (uzņēmēju 
darbu izmaksas) kabeļiem AXMK 4x16 S nepastāv ekonomiski optimāls 
ekspluatācijas diapazons. Maksimālās ekonomiski optimālas slodzes strāvas 
līknes uzrādītas kabeļu pāriem (piemēram, AX25 -35, 63 A). Pielikumā 
kabeļu pārim uzrādīts arī mazākā kabeļa pārslodz es aizsardzībai paredzētā 
kūstošā drošinātāja maksimālās strāvas lielums tam kabeļa montāžas veidam, 
kuram noteiktas dažāda tipa kabeļu noslodzes (Skat. Dotās mācību grāmatas 
Tabulas 7. Un 8.).

3.4. Pārslodzes aizsardzība.

Vispārējas prasības.

Elektrolīnijas pārslogošanas vai īsslēguma gadījumā pārslodzes aizsardzībai 
elektrolīnija (vadītājs)  automātiski jāatslēdz. Viena aizsargietaise 
(piemēram, kūstošais drošinātājs) var kalpot kā  īsslēguma aizsardzība un kā 
pārslodzes aizsardzība, vai arī katram aiz sardzības veidam var būt  sava  
ietaise. Īsslēguma aizsardzība un pārslodzes aizsardzība parasti atrodas 
līnijas sākumā, t.i. tajā līnijas galā, no kura padod elektroenerģiju. 
Nozarojuma no elektriskā tīkla  punktā, kā arī vada šķērsgriezuma vai strāvu 
vadošās dzīslas metāla izmaiņas gadījumā vai slodzes strāvas izmaiņas 
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gadījumā cita iemesla dēļ nozarojuma sākuma gals vai jauna vada tipa 
sākums elektroenerģijas nodošanas virzienā jāapgādā ar atsevišķu 
aizsargietaisi, ja iepriekšējās līnijas aizsargietaise neaizsargā tai sekojošo 
minēto līniju (Skat. SFS 6000- 4- 43 punktu 433.2). 

SFS 6000-1 definējums. „826- 11- 15 pārslodzes strāva: Elektriskajā ķēdē 
radies elektriskās strāvas palielinājums, kas nav īsslēguma vai zemesslēguma 
rezultāts“.

826- 11- 14. Ma ksimālā sprieguma aizsardzība: Ietaise, kas pārtrauc 
elektrisko ķēdi momentā, kad elektriskās ķēdes vadītāja barošanas spriegums 
pārsniedz iepriekš uzdoto lielumu.
Kabeļu tīkla elektriskajai aizsardzībai parasti izmanto kūstošos drošinātājus. 
Šajā gadījumā drošinātājs aizsargā vadu no pārslodzes un īsslēguma. Vadu 
aizsargājošā drošinātāja maksimālā pieļaujamā nominālā strāva tiek noteikta 
pamatojoties uz standarta SFS 6000-5-52 tabulu B.52-1.

Tabula 9. Standarta SFS 6000-5-52 tabula B.52-1. „ Vadītāju slodzes strāvas 

minimālie lielumi pie kūstošā drošinātāja strāvu nominālajām vērtībām“.

gG tipa kūstošā drošinātāja 
nominālā strāva, A

Vadītāja slodzes strāvas minimālais 
lielums, A

6 8

10 13,5

16 18

20 22

25 28

32 35

35 39

40 44

50 55

63 70

80 88

100 110

125 138

160 177

200 221

250 276

315 348

400 441

500 552

630 695

800 883

Standarta prasības orientētas uz pārslodzes izsauktās vadītāja pārmērīgas 
silšanas ierobežošanu. Sadales tīkla īpašnieka kabeļu tīkls parasti izveidots 
no nedegoš iem materiāliem (izņemot savienojumu vietas), tādēļ 
temperatūras paaugstināšanās neizsauc  ugunsgrēka rašanos. Iepriekšējie 
„Elektrisko darbu Drošības tehnikas noteikumi“ un pat mūsdienu standarti 
šajā gadījumā neprasa vadu apgādāt ar pārslodzes aizsardzību.
Noteikumi pārslodzes aizsardzībai saskaņā ar standartu SFS 6000 -8-801: 
„801.433.1. Pārslodzes aizsardzība”.
Sadales tīklu līnijām ar pazemes kabeļiem (skat. Punkta 433.3. apakšpunktu 
„d”) un neizolētiem vadiem (kailvadiem vai ar pašnodziestošu izolāciju

pārklātām dzīslām) netiek prasīta pārslodzes aizsardzība. Līnijas posmi bez 
pretugunsgrēka aizsardzības jāinstalē pietiekošā attālumā no 
ugunsbīstamiem materiāliem.
Gaisvadu elektrolīniju izvietojumam dabā jāatbilst gaisvadu līniju attālumus 
un augstumus reglamentējošo standartu un normatīvo aktu prasībām.
Piekaramie kabeļi (AMKA) jāapgādā ar pārslodzes aizsardzību.
Pārslodzes aizsardzību var uzstādīt līnijas galā. Kā pārslodzes aizsardzību var 
izmantot viena vai vairāku pieslēgumu galvenos kūstošos drošinātājus, kuru 
nominālo strāvu summa mazāka vai vienāda ar līnijas slodzes strāvu”.
Agrāk izmantoja sekojošas pārslodzes aizsardzības noteikumus:
„Elektrisko darbu Drošības tehnikas noteikumi A1 -93, 25 § 2A: „ … 
Pārslodzes aizsardzība un īsslēguma aizsardzība līnijām ar spriegumu līdz 
1000 V (skat. Arī 8 § 2) nav obligāta zemāk uzrādītajos gadījumos a)…f) pie 
nosacījuma, ka ekstremālo strāvu aizsardzības neesamība, izmantojot 9 § 
5...7 norādīto aizsardzības metodi, nesamazina tās efektivitāti:

a. gadījumā, ja elektrolīnija tiek montēta ar ugunsdrošu metodi. Zemē vai ūdenī 
ieguldītais kabelis parasti tiek uzskatīts par tādu, kas montēts ar ugunsdrošu 
metodi. Nostiprināts ielas virzienā orientētā balstā, vads arī tiek uzskatīts kā 
montēts ar ugunsdrošu metodi. Koka balsta vai citas koka konstrukcijas, pie 
kuriem stiprina vadu, tiešā tuvumā nav degošu materiālu).”
Saskaņā ar augstāk teikto elektriskā tīkla kabeļu pārslodzes aizsardzība 
parasti nav obligāta, tādēļ agrāk aizsardzība ar kūstošajiem drošinātājiem tika 
rēķināta, vadoties no īsslēguma aizsardzības un ievērojot nullēšanas 
nosacījumu prasības (Elektrisko darbu Drošības tehnikas noteikumi 9 § 5), 
bet mūsdienās - rēķinoties barošanas automātiskās atslēgšanas prasībām 
saskaņā ar Standarta SFS 6000 801. Nodaļu.
3.5. Īsslēguma aizsardzība.

SFS 6000 -1 definējums. „826-14-10 īsslēgums: Nejaušs vai ar nodomu 
radīts ietaises konstrukcijā neparedzēts  elektrisks savienojums starp vienu 
vai vairākiem strāvu vadošiem elementiem, kas rada tuvu nullei vai 
vienlīdzīgu ar nulli potenciālu starpību starp šiem elementiem.“
„826-14-11. Fāzes īsslēgums uz zemi: ārējā vadītāja īsslēgums uz zemi vai 
sazemētās sistēmās- īsslēgums caur impedanci. Uzmanību. Fāzes īsslēgums 
uz zemi var rasties, piemēram, caur zemētāja vadu vai zemēšanas elektrodu.”

„826-14-12. Divu fāžu savstarpējs īsslēgums: Īsslēgums starp diviem 
ārējiem vadītājiem, kam tajā pašā punktā var sekot ārējā vadītāja īsslēgums 
uz zemi.”
Īsslēgumu uzskata par vienfāzīgu (1-polīgu), ja izolācijas defekts rodas starp 
vienu ārēju vadītāju un: darba nulles vadītāju, ar darba nulles vadītāju 
savienotu aizsargvadītāju, metālisku elementu (korpusu).
Īsslēgumu uzskata par divfāzīgu(2 -polīgu), vai trīsfāzīgu (3 -polīgu), ja 
izolācijas defekts rodas starp diviem vai trijiem ārējiem v adītājiem 
(iespējams uz neitrāli vai aizsargvadītāju).

Zīmējums 22.Vienzāzīgs un daudzfāzīgs īsslēgums.

Pieņem, ka  īsslēgums nav ilgs, un ar to saistītā temperatūras palielināšanās 
maz  ietekmē izolācijas novecošanos. Standarts SFS 6000 -4-43 nosaka, ka
jebkurā elektriskās ķēdes punktā radusies īsslēguma strāva jāatslēdz vismaz 
līdz brīdim kad vadītāja temperatūras palielināšanās sasniedz maksimāli 
pieļaujamo lielumu (skat. Standarta SFS 6000-4-43 punktu 434.5.2.).

Standarta SFS 6000 „Sadales tīkli“ nod aļā 801 par zemsprieguma 
elektriskajām ietaisēm dotas sekojošas nostādnes īsslēguma aizsardzībai:

„801.434. Īsslēguma aizsardzība:
Pēc īpašnieka ieskatiem par tīkla īsslēguma aizsardzību var izmantot Tabulai 
801A atbilstošās aizsardzības no ekstremālām strāvām, pie kam, īsslēgums 
drīkst pastāvēt ne ilgāk par 5 sekundēm.
Uzmanību! Kabeļu ražotāji parasti rēķinās ar  īsslēguma pastāvēšanas 
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maksimālo  ilgumu ne lielāku par 5 sekundēm. Ja īsslēguma pastāvēšanas 
laiks pārsniedz norādīto, kabelis var tikt sabojāts.“

Tabula 10. Standarta SFS 6000- 8- 801 Tabula 801A „Minimālā īsslēguma 
strāva sadales tīkla aizsardzības no bojājumiem aprēķinam“.

Aizsardzība no īsslēguma 
strāvām

Minimālā vienfāzīgā īsslēguma strāva 
sadales tīklā 

Kūstošais drošinātājs gG    IN 
≤ 63 A
Kūstošā drošinātāja tips     IN 
> 63 A

2,5 x IN 
3,0 x IN

Papildinot  tabulu SFS  6000,  801.411.3.2:
... „Ja aizsardzībai no īsslēguma izmanto ātras darbības slodzes atslēdzēju, 
īsslēguma aizsardzības slēdzi var izvēlēties un uzstādīt ar apsvērumu, lai tā 
nostrādes laiks nepārsniedz 5 sekundes. Lai sadales tīkls  droši darbotos,  
aizsargietaisei jābūt selektīvai.
Gadījumam, ja sadales tīklā nenotiek Tabulas 801A norādēm atbilstoša 
īsslēguma atslēgšana, būvējot sadales tīklu jāparedz un jānovērš ar 
īsslēgumiem saistītie riski. To var panākt ar papildus potenciālu 
izlīdzināšanas pasākumiem vai sadales tīklā izmantojot vadītāju PEN, kas  
vienfāzīga īsslēguma gadījumā uz zemi nodrošina spriegumu ne lielāku par 
75 V. Papildus potenciālu izlīdzināšanas pasākumus ieteicams izpildīt tikai 
transformatoru apakšstaciju galvenajos paneļos un tamlīdzīgās ietaisēs.“

Tabulā 11. Uzrādīti dažu izplatītāko 0,4 kV pazemes kabeļu maksimālo 
pieļaujamo un rekomendējamo īsslēguma aizsardzību lielumu piemēri.

Tabula 11. Tabula 9:  „ Zemsprieguma kabeļu (0,4 kV) aizsardzībai 
maksimāli pieļaujamos vai rekomendējamo vienfāzīgo īsslēguma strāvu 
lielumi (daļa).“  Rekomendācijas elektriskajam tīklam SA 2: 08.

Kabeļa tips Pārslodzes 
aizsardzība

Īsslēguma aizsardzība

Barojošā 
līnija

Barojošā līnija

Maģistrālā 
līnija

Patērētāja 
galvenais 
kūstošais 
drošinātājs
(IN)
2)

Sadales 
skapis/MM
O
(IN)

3)

Maģistrālā 
līnija
(IN)

4)

(IN)

5)

AXMK,

AXCMK  300 мм2

AXMK,

240 мм2

AXMK,

AXCMK  185 мм2

AXMK,
AURA,

150 мм2

AXMK,

AXCMK  120 мм2

AXMK,
AURA

95 мм2

AXMK,

AXCMK

70 мм2

AXMK,
AURA

50 мм2

AXMK,

AXCMK

35 мм2

AXMK,

AXCMK

25 мм2

AXMK,

AXCMK

16 мм2

315(400)
135
250
250
200
160
160
100(125)
80(100)
63(80)
50(63)

500
400
315
315
250
200
200
125(160)
100(125)
80(100)
63(80)

-
-
-
-
400(500)
315(400)
250(315)
200(250)
160(200)
125(160)
100(125)

500
400
315
315
250
200
200
125(160)
-
-
-

AMCMK 3 x 300 +
88
AMCMK 3 x 240 +
72
AMCMK 3 x 185 +
57
AMCMK 3 x 150 +
41
AMCMK 3 x 120 +
41
AMCMK 3 x 95 + 29
AMCMK 3 x 70 + 21
AMCMK 3 x 50 + 16

(15)6) AMCMK 3 x

35 + 16 (10)6) 

AMCMK 3 x 25 + 16

(10)6) AMCMK 3 x
16 + 10

315
250
200
200
160
160
125
80(100)
63(80)
50(63)
35(50)
800

400
315
250
250
200
200
160
100(125)
80(100)
63(80)
50(63)

-
-
-
-
400(500)
315(400)
250(315)
200(250)
160(200)
125(160)
100(125)

400
315
250
250
200
200
160
100(125)
-
-
-

MCMK 3 x 300 +
150
MCMK 3 x 240 +
120
MCMK3 x 185 + 95
MCMK3 x 150 + 70
MCMK3 x 120 + 70
MCMK3 x 95 + 50
MCMK3 x 70 + 35
MCMK3 x 50 + 25
MCMK3 x 35 + 16
MCMK3 x 25 + 16
MCMK3 x 16 + 16
MCMK3 x 10 + 10
MCMK3 x 6 + 6

400
315
315
250
200
200
160
125
80(100)
63(80)
50(63)
35(50)
25(35)

500
400
400
315
250
250
200
160
100(125)
80(100)
63(80)
50(63)
35(50)

-
-
-
-
-
400(500)
315(400)
250(315)
200(250)
160(200)
125(160)
100(125)
-

500
400
400
315
250
250
200
160
100(125)
-
-
-
-

Tabulā:

1) Par kūstošiem drošinātājiem izmanto standartam SFS-EN 60269 atbilstošus 
gG tipa kūstošos drošinātājus.

2) Galveno kūstošo drošinātāju aprēķina lielumi balstās uz augstāk Tabulā 7. 
(Skat. Dotās mācību grāmatas Tabulu 8.) uzrādītajiem slodžu lielumiem. 
Iekavās uzrādītos kūstošo drošinātāju lielumus var izmantot gadījumos, kad 
montāžas apstākļi pieļauj barojošajai līnijai lielāku slodzi.

3) Barojošo līniju īsslēgumiem rekomendējamo kūstošo drošinā tāju aprēķina 
lielumi- īsslēgumam sadales skapī vai transformatoru apakšstacijā. 

4) Barojošo līniju kūstošo drošinātāju pieļaujamās maksimālās aprēķina 
vērtības- Standarta SFS 6000- 801 Tabulā 801B. Iekavās uzrādītā lielāka 
izmēra drošinātāja pielietošana pi eļaujama, ja tam īsslēguma atslēgšanas 
laiks nav lielāks par 5 sekundēm, vecajā tīklā īsslēguma atslēgšanas laiks- ne 
lielāks par 15 sekundēm. Vecos tīklus skat. SFS 6000-801 и 802. 

5) Kūstošo drošinātāju rekomendējamie aprēķina lielumi maģistrālajām līnijām
transformatoru apakšstacijās un sadales skapjos.

6) Līdz 2000.gadam pastāvošie PEN vada šķērsgriezumi norādīti iekavās.
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Lai noteiktu kabeļu tīkla minimālās vienfāzīgā īsslēguma strāvas lielumus, 
jāizrēķina īsslēguma elektriskās ķēdes impedance, kura kopā ar elektrolīnijas 
impedanci ietver arī barojošā transformatora impedanci. Minimālo īsslēguma 
strāvu aprēķina ar izteiksmi:

Ik = C x Uf / Z , kur

Ik  - īsslēguma strāva
Uf - fāzes spriegums
Z   - īsslēguma elektriskās ķēdes impedance

C  - koeficients (230/400 V tīklam 0,95)

Praksē vienfāzīgā īsslēguma strāvu rēķina ar elektrotīklos izmantojamām 
aprēķina programmām. Par piemēru var izmantot „Rekomendācijās 
elektrotīklam SA 2:09” esošos enerģētiskās rūpniecības grafikus, kurus 
izmanto vienfāzīgā īsslēguma s trāvu noteikšanai un elektrolīnijas kūstošā 
drošinātāja izvēlei. 

Zīmējums 23.Kabeļu elektriskā tīkla piemērs( SA 2:08. 24. Lappuse. Jaunā 
sadales apakšstacija un pazemes kabeļu tīkls).

Zīmējums 24. Pielikums 5. „Rekomendācijas elektrotīkl am SA 2:8”. 
Vienfāzīgā īsslēguma strāva kā funkcija no elektrolīnijas garuma un no 
bojājuma aizsardzības viedokļa maksimālais pieļaujamais sadales elektriskā 
tīkla kūstošā drošinātāja izmērs (SFS 6000 -8-801, Tabula 801A). Par 
parametru izmantota transformatora jauda kVA. Vadītājs – kabelis AXMK 
4x185.

Grafiku izmantošanas piemērs: Kāds no bojājuma aizsardzības viedokļa ir
maksimālais kūstošā drošinātāja izmērs, ja līnijas garums ir 400 m un 
transformatora jauda 100 kVA?
Atbilde: Īsslēguma strāva līdzinās ap mēram 1000 A, kūstošā drošinātāja 
izmērs 315 A.

3.6. Barošanas līnijas elektriskā aizsardzība.
Standarta SFS - 6000-8-801 punkts 801.434. Īsslēguma aizsardzība. 
Barošanas līnijas aizsardzība.
„Ar baro šanas līniju saprot starp sadales tīklu un patērētāja p ieslēguma 
punkta  galveno elektrisko paneli  novietotu vadītāju. Pa baro šanas līniju 
strāva no sadales tīkla maģistrālās līnijas nonāk pieslēguma punktā, 
barošanas līnijai nedrīkst būt nozares. Ja barošanas līnijas sākumā uzstādīta 
pārslodzes aizsardzība, tad jāievēro nodaļās 4- 43 uzrādītās parastās prasības. 
Ja barošanas līnijas beigās uzstādīta pārslodzes aizsardzība, bet tās sākumā-
īsslēguma aizsardzība, kuras nostrādes laiks no vienfāzīgā īsslēguma 
barošanas līnijas galā nav lielāks par 5 sekundēm, tad jāievēro nodaļās 4- 43 
norādītās parastās prasības. 
Tādā gadījumā sadales tīklā izvietotās Tabulas 801B ailes 4 norādēm 
atbilstošās  strāvu aizsardzības var izmantot īsslēguma aizsardzībai, bet par  
līnijas galā uzstādītām pārslodzes aizsardzības ietaisēm- pieslēguma punkta 
galvenos kūstošos drošinātājus.
Pamatojoties uz sadales tīklos saskaņā ar Tabulu 801A  veikto ekstrēmo 
strāvu aprēķinu rezultātiem, īsslēguma atslēgšanas laiks var būt lielāks par 5 
sekundēm. Šajos gadījumos pēc projektētāja un celtni eka  ieskatiem var 
ieviest uz praktisko pieredzi balstītas sekojošas baro šanas līnijas montāžas 
un aizsardzības prasības:

1) Barošanas kabeļa šķērsgriezumam jābūt ne mazākam par 10 mm
2

varam  

un 16 mm
2

alumīnijam, un elektrolīnijas galā jāuzstāda baro šanas
elektrolīnijas pārslodzes aizsardzība, piemēram galvenie kūstošie drošinātāji.
2) Starpsienas vai nesošās sienas šķērsojums jāizpilda montāžas caurulē, kura 
atbilst vismaz 4. Stiprības klasei, ja starpsienas vai nes ošās sienas 
konstrukcija neatbilst tām uzstādāmām ugunsdrošības un mehāniskās 
stiprības prasībām (piemēram, ķieģeļi vai betons). Baro šanas vada ievads 
jāierīko tā, lai ievada stāvokļa kontroli varētu veikt bez stacionāro 
konstrukciju demontāžas. Uz sienas virsmas ievads var būt aizsegts ar sadales 
skapi. Barošanas kabelis jāaizsargā no mehāniskām iedarbības, to novietojot, 
piemēram, telpā vai sadales centra nišā vai ievietojot vismaz 4. Stiprības 
klases kabeļu blokos vai ar analogu paņēmienu.
3) Baro šanas kabeļu montāža ēkās jāveic, ievērojot ugunsdrošības un 
īsslēguma aizsardzības prasības. Pieņemams montāžas paņēmiens - kabeļa 
guldīšana betona vai analogas akmens konstrukcijas iekšienē vai uz atbilstoša 
nedegoša materiāla virsmas, nodrošinot pietiekošus att ālumus līdz citiem 
kabeļiem vai citiem degošiem materiāliem. Baro šanas kabelis nedrīkst 
saskarties ar citiem kabeļiem, Degoša materiāla montāžas virsma tiek 
pārklāta ar nedegošiem materiāliem, piemēram, ar minerāla materiāla platēm. 
Kabeļa AMKA gala apdares novietošana tieši uz ēkas sienas pieļaujama tikai 
transformatoru apakšstacijās un ēkās, pie kurām, piemēram, klinšainas grunts 
dēļ pazemes kabeļa ieguldīšana nav iespējama.
4) Barošanas kabeļa instalācijas garumam pa virsmām ēkas iekšienē un pa 
ēkas ārējo sienu jābūt pēc iespējas minimālam.
5) Pēc projektētāju un celtnieku ieskata par saskaņā ar Tabulu 801A 
aprēķināto maksimālo kūstošo drošinātāju baro šanas līnijas īsslēguma 
aizsardzībai var izmantot līnijas sākumā uzstādīto Tabulas 801A ailē 3 
norādīto kūstošo drošinātāju.
Ja ar augstāk norādīto paņēmienu aizsargātajā baro šanas līnijā noticis 
īsslēgums, līdz baro šanas līnijas atpakaļieslēgšanai vizuāli jāpārbauda tās 
tehniskais stāvoklis, pazemes kabelim jāveic arī  aktīvo pretestību mērījumi. 
Bojājuma atklāšanas gadījumā bojātais vads jānomaina.”
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Tabula 12. Tabula 801B „Maksimāli pieļaujamā standartam SFS- NE 60269 
prasībām atbilstoša baro šanas līnijas īsslēguma aizsardzības kūstošā 
drošinātāja aprēķina strāva sadales tīkla posmiem, kuriem kūstošais 
drošinātājs aprēķināts pamatojoties uz Tabulu 801A (aile 3) vai Standarta 
SFS 6000-8-801 daļā 4 -43 (aile 4) norādītaj am aizsardzības nostrādāšanas 
laikam – 5 sekundēm.

Kabeļa šķērsgriezums
mm

2
gG tipa kūstošā 
drošinātāja 
maksimālā 
aprēķina strāva 
gadījumam, kad 
nav ievērots 
nostrādes laiks 5 
sekundes, A

gG tipa kūstošā drošinātāja 
maksimālā aprēķina strāva 
gadījumam, kad ir ievērots 
nostrādes laiks 5 sekundes, A

Varš Alumīnijs

1 2 3 4

10 16 100 125

16 25 125 160

25 35 160 200

35 50 200 250

50 70 250 315

70 95 315 400

95 120 400 500

Agrāk uzbūvētajos (līdz 2007.gadā ieviestajai Standarta SFS 6000 Siluna 
versijai) tīklos bija atļauta barošanas kabeļa aizsardzība, pielietojot kūstošos 
drošinātājus ar nostrādes laiku 15 sekundes. Tāds aizsardzības variants 
atļauts arī tagad līdz 2007.Gadam būvētos tīklos. Aizsardzības paņēmienam 
izvirzītās prasības uzrādītas pielikumā 801A.

Zīmējums 25. Zemsprieguma kabeļu tīkla īsslēguma aizs ardzības piemērs 
(Rekomendācijas elektrotīklam SA 2:08, lapa 24, transformatoru 
apakšstacijas 1. Un 2.izvadi).
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4. 20 kV sprieguma pazemes kabeļu izvēle un elektriskā 
aizsardzība

4.1. Vispārējās nostādnes.

Augstsprieguma pazemes kabeļu izvēlē noteicošais faktors ir kabeļa slodzes 
strāva un īsslēguma ilgums. Elektriskās aizsardzības uzdevums - atslēgt 
bojāto kabeli no tīkla, novēršot bīstamas situācijas rašanos un bojājuma 
negatīvo seku padziļināšanos.

4.2. Kabeļa pieļaujamās slodzes strāvas.

Augstsprieguma kabelim tāpat kā zemsprieguma kabelim noteicošais slodzes 
strāvas novērtēšanas faktors ir kabeļa darba temperatūra, kura nedrīkst 
pārsniegt noteiktus lielumus, no  kuriem saistībā  ar apkārtējās vides 
apstākļiem atkarīga katra nepārtraukti slogota kabe ļa maksimālā slodzes 
strāva.  

Pieļaujamās slodzes strāvas aprēķina izejas dati (Prysmian 2009) :

1. Vadītāja maksimāli pieļaujamā darba temperatūra:
- 1kV kabeļi ar PVH, PE un šūtā PE izolāciju-70º C;
- kabeļi virs 1 kV ar šūtā PE izolāciju un īpašos apstākļ os lietojami 1 
kV kabeļi- 90º C.
2. Brīvā telpa ap viendzīslas kabeļiem:
- plaknē- kabeļa ārējais diametrs;
- trīsstūrī- kabeļi savstarpēji saskaras.
3. Pieskaršanās sprieguma aizsardzības ķēde:

- atklātā- kabeļa pieskaršanās sprieguma aizsargietaises savienotas savā starpā,
zemējums- tikai vienā galā;

- slēgtā- kabeļa pieskaršanās sprieguma aizsargietaises savienotas savā starpā 
no abiem galiem, zemējums- vismaz vienā kabeļa savienojuma galā.

4. Instalējot gaisā:
- apkārtējās vides temperatūra +25º C.

5. Ieguldot zemē:
- grunts temperatūra +15º C;
- ieguldīšanas dziļums: 0,7 m (kabeļi līdz 110 kV), 1,0 m ( 110 kV 

kabeļi),
grunts īpatnējā siltuma pretestība – 1,0 K m/Вт.

Ieguldot zemē kabeļus ar šūtā PE izolāciju, jāņem vērā, ka vadītāja pastāvīgā 
temperatūra +90º C  var izžāvēt gru nti ap kabeli, kas var novest pie kabeļa 
pārkaršanas. Tādēļ vadītāja pastāvīgā temperatūra gruntī ieguldītam  kabelim 
ar šūtā PE izolāciju nav vēlama augstāka par  +60º C.

Ražotāju izdotajos prospektos katra kabeļu tipa aprakstos norādīta kabeļa 
pieļaujamā slodzes strāva, kura aprēķināta balstoties uz vadītāja pieļaujamo 
temperatūru.
Tabula 13. 20 kV trīsdzīslu kabeļa ar šūto izolāciju slodžu piemērs (Prysmian 
2009)

Vadītāja 
šķērsgriezums 

mm
2

Vadītāja temperatūra- kabelis 
gaisā + 90 º C

Vadītāja temperatūra – kabelis 

gruntī +65 º C

Alumīnijs AHXAMK
-W

AHXAMK
-WM

AHXCMK -
WTC AHXCMK-W AHXAMK-

WM

AHXCMK -
WTC

50

70

95

120

150

185

240

300

195

235

280

325

370

425

510

565

195

280

325

370

425

160

230

305

400

155

200

235

265

300

330

385

435

155

235

265

300

330

145

205

260

340

Montāžas apstākļi ietekmē augstsprieguma kabeļu pieļaujamās slodze strāvas 
lielumu. Aprēķi not galīgo pieļaujamo slodzes strāvu, tiek izmantoti 
guldīšanas apstākļus ievērojoši koriģējošie koeficienti. Slodzes strāvas 
koeficienti uzdoti kabeļu izgatavotāju prospektos.

4.3. Kabeļu īsslēguma pastāvēšanas ilgums.
Kabeļu ietaišu pieļaujamo īsslēgumastrāvu ietekmē sekojoši faktori:
1. vadītāju izolācijas un iespējamo metāla aizsargekrānu silšana,
2. elektrodināmisko spēku ietekme,
3. termiskās izplešanās ietekme,
4. ar ap kabeli esošo apkārtējo vidi saistīti ierobežojumi,
5. ātru un reglamentētu atkārtotu ieslēgšanu ietekme. 
Termiskā īsslēguma ilgums.
Vadītāja temperatūra īsslēguma laikā nedrīkst sasniegt lielumus, pie kuriem 
jūtami pasliktinās izolācijas mehāniskā un elektriskā izturība. Termiskā 
īsslēguma pieļaujamais ilgums norādīts kabeļu produk cijas izgatavotāju 
prospektos.
Dināmiskā īsslēguma ilgums.
Bez termiskās noturības kabeļiem, to armatūrai, gala uzmavām un 
savienojošām spailēm jābūt noturīgām  pret īsslēguma strāvu iedarbības  
radītajiem dināmiskiem spēkiem un mehāniskām slodzēm.

4.4. Kabeļu elektriskā aizsardzība.
Īsslēguma aizsardzība.
Īsslēguma aizsardzība minimizē kabeļu bojājumu radītā loka iedarbības 
apjomus, sekas un patērētāju zaudējumus.
Par īsslēguma aizsardzības ietaisi izmanto maksimālās strāvas releju ar 
neatkarīgu laika ieturējumu. Maksimālās strāvas releja ar neatkarīgu laika 
ieturējumu darbības princips: ja tiek pārsniegts iepriekš iestādītais 
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maksimālais strāvas lielums, relejs sūtu jaudas slēdzim nostrādes signālu un 
bojātais kabelis tiek atvienots no sadales tīkla.

Zemesslēgums.
Zemesslēgums rodas, kad bojājuma strāva caur elektrisko loku vai citā veidā 
no spriegumaktīvas strāvu vadošās daļas nokļūst sazemētā daļā. Par strāvas 
atpakaļceļu no zemes izolētam tīklam kalpo elektriskās kapacitātes starp 
fāzēm un zemi. 
Zemesslēguma aizsardzība.
Zemesslēguma aizsardzības releja darbība balstās uz zemesslēguma izsauktu 
strāvu asimetriju un sprieguma palielināšanos tīkla neitrālē (zvaigznes 
slēguma nulles punktā). Parasti zvaigznes nulles punkta spriegumu mēra, 
izmantojot atklā tā trīsstūrī saslēgtu spriegummaiņi. Zemesslēguma 
aizsardzības relejs- virzītais relejs, kurš atpazīst, kādas līnijas izejā radies ar 
zemesslēgumu saistītais defekts.

Zīmējums 26. Ar ugunsdrošu paņēmienu uzstādīts barošanas vads.

Zīmējums 27. Uz ārējās sienas instalētā līnijas posma garumam jābūt pēc 
iespējas īsākam. 

Zīmējums 28. Prasības ievada baro šanas vadam neattiecas uz doto 
gadījumu. Montējot ēkas drošinātāju ievadam ēkas iekšienē izmanto izturīgu 
montāžas vadu. 
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5. Kabeļu elektrolīnijas

5.1. 0,4 kV sprieguma kabeļu elektrolīnija.

5.1.1.Vispārējas norādes.

0,4 kV kabeļu sprieguma elektrolīnijās ietilpst sekojošas sastāvdaļas:

- sadales līniju kabeļi- barošanas kabeļi starp transformatoru apakšstacijas 
zemsprieguma paneli un kabeļu sadales skapjiem. Sadales līniju kabeļi 
apvienoti kabeļu sadaļņu skapjos tādā veidā, lai tos varētu izmantot kā 
zemsprieguma savienojošos kabeļus starp transformatoru apakšstacijām,
- barojošās līni jas, instalējamas no transformatoru apakšstacijas 
zemsprieguma sadales skapja vai paneļa  līdz elektroenerģijas patērētāja 
galvenajam panelim,
- ārējo apgaismojumu barojošie kabeļi.
Vienam no sadales tīkla īpašniekiem piederošas uz kartes ar 
elektroenerģētiskajā kompānijā izmantojamajiem nosacītajiem 
apzīmējumiem  uznestas zemsprieguma kabeļu līnijas piemērs. 

Zīmējums 29. 0,4 kV kabeļu elektrolīnijas piemērs.

5.1.2. Kabeļu sadaļņu skapji kā zemsprieguma tīkla sastāvdaļa.

Kabeļu sadaļņu skapji – tie ir zemspri eguma kabeļu līniju savienošanas 
punkti. Sadalnes skapī barojošie kabeļi apvienojas ķēdē. Sadalnes skapī 
realizējas pazemes kabeļu sadales tīkla sazarošanās, izmantojot barojošās 
līnijas un nozarojumus no tīkla. Baro šanas līnijas un nozarojumi no 
elektriskā tīkla sadalnes skapī aizsargāti ar kūstošajiem drošinātājiem, ar 
kuru palīdzību izveidota zemsprieguma pazemes kabeļu tīkla selektīva 
aizsardzība.Kabeļu sadalnes skapis- tā ir kabeļu līniju tīkla sazarošanās vieta, 
kurā izveidoti nepieciešamie jaunie kabeļu savienojumi.

Zīmējums 30. Kabeļu sadalnes skapis (Ensto)

5.2. 1 kV kabeļu elektrolīnija.

Sadales sistēmā starp standarta spriegumiem  20 kV un 0,4 kV  ieviests 1000 
V spriegums.1000 V sistēmu izmanto jūtīgās pret bojājumiem 20 kV 
kailvadu līniju sistēmas vietā. 1000 V sistēma ļauj elektrificēt  objektus, kuru 
elektrifikācija  agrāk nebija iespējama. Tādi objekti ir, pirmkārt, salas. 
Būvējot 1 kV sprieguma elektrisko tīklu, var izmantot  0,4 kV tīklā 
lietojamos zemsprieguma kabeļus un AMKA vadus, s prieguma maiņai  
izmanto1000/400 V sadales transformatorus. 1000 V pazemes kabeļa 
elektrisko aizsardzību realizē ar 1000 V  slodzes slēdžiem.

5.3. 20 kV kabeļu elektrolīnija.

Pie augstsprieguma kabeļu līnijām pieder sistēmu veidojošās 110 - 330 kV 
(Somijā 30- 110 kV)  kabeļu līnijas un sadales tīklu 6- 20 kV ( Somijā10 un 
20 kV vidsprieguma barošanas tīkla) kabeļu līnijas.  
Vidsprieguma barošanas tīkls - augstsprieguma kabeļu tīkls, kas savieno 
transformatoru apakšstaciju ar sadales apakšstaciju. Starp sadales 
apakšstacijām kabeļu līnijas apvienotas ķēdē, kas ļauj barot sadales 
apakšstaciju transformatorus no vairākām pusēm. Vidsprieguma barojošo 
līniju sazarošanās vietas  ierīkotas sadales apakšstaciju augstsprieguma 
ligzdās.

Zīmējums 31. 1 kV sistēmas principiālā shēma(Suur-Savon Sähkötyö)
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Zīmējums 32. 20 kV pazemes kabeļa sazarojums sadales apakšstacijā.

Zīmējums 33. Vidsprieguma barošanas tīkls (kāda enerģētiskā uzņēmuma 
prezentācijas veids).
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6. Tīkla topogrāfiskās kartes- darba kartes- darba zīmējumi
6.1. Vispārējās norādes.

Būvējamo elektrisko sadales tīklu darba kartes un projekta zīmējumi 
vajadzīgi jau uzņēmēju darbu konkursa izsludināšanas brīdī. Tādēļ īpaša 
uzmanība jāveltī darba karšu precizitātei un pārskatāmībai. Jāizmanto 
automātiskā projektēšanas sistēma, elektrotīkla informatīvā sistēma vai citas 
elektrotīkla projektēšanai noderīgas CAD sistēmas. Mūsdienās darba kartes 
tiek veidotas, galvenokārt izmantojot elektrotīkla informatīvās sistēmas, ar 
kurām veic konkrētā elektrotīkla elektro tehnisko datu aprēķinus. Tāda 
sistēma ļauj darba kartes viegli pārveidot tīkla kartogrāfiskajos plānos un 
izvairīties no atkārtotiem digitāliem darbiem. Darba kartes un darba apjomu 
sarakstus sagatavo vienlaicīgi. Standarta konstrukciju izmantošana vienkāršo 
darba apjomu sarakstu sastādīšanu.
Darba kartes var sastādīt no rokas. Šajā gadījumā tāpat jāievēro vispārējie 
darba zīmējumu sastādīšanas principi un simboli. Detalizēta informācija par 
darba kartēm uzrādīta „Rekomendācijās elektrotīklam RU- B2- 1:05”.
6. nodaļā apskatītas galvenokārt ar kabeļu elektrolīnijām saistītās darba 
kartes.
6.2. Darba zīmējumu nosaukumi.

6.2.1. Karte.

Elektrotīkla kartogrāfiskos plānus izstrādā, pamatojoties uz Ģeodēzijas 
departamenta un vietējo pašpārvalžu sastādītām kartēm. Kartogrāfiskā plāna 
mērogu un lapas izmēru nosaka vadoties no topogrāfiskajām kartēm. 
Elektriskā tīkla blīvums, kas parasti atkarīgs no iedzīvotāju blīvuma dotajā 
teritorijā, arī koriģē prasības mēroga izvēlei - blīvākam elektrotīklam vajag 
lielāku mērog u. Maz apdzīvota reģiona kartes mērogs atšķiras no biezi 
apdzīvota reģiona kartes mēroga. Kopā ar tīkla kartogrāfisko plānu 
nepieciešama arī kopējā apvidus karte.

6.2.2. Tīkla kartogrāfiskais plāns.

Tīkla kartogrāfiskajā plānā uzrādīts tīklu uzņēmuma augstsprieguma tīkls ar 
tam pieslēgtajām sadales apakšstacijām, zemsprieguma tīkls un iespējamais 
ārējā apgaismojuma tīkls. Lai padarītu tīklu kartogrāfiskos plānus 
pārskatāmākus un ērtākus lietošanai, vēlams izveidot katram tīklam -
augstsprieguma, zemspriegu ma un ārējā apgaismojuma tīklam - savu 
kartogrāfisko plānu. 
Sastādīto vajadzīgā mēroga kartogrāfisko plānu piemērs:
- reģionālā tīkla kartogrāfiskais plāns (30- 110 kV),
- augstsprieguma tīkla kartogrāfiskais plāns (10- 20 kV),
- zemsprieguma tīkla kartogrāfiskais plāns (0,4- 1 kV),
- sakaru tīkla kartogrāfiskais plāns (distances vadība un tīkla 
operatora veicamā skaitītāju rādījumu distances nolasīšana),
- ārējā apgaismojuma kartogrāfiskais plāns (ārējais apgaismojums; 
ceļu un ielu, parku un aktīvās atpūtas trašu apgaismojums).
Tīkla kartogrāfisko plānu standartizētie nosacītie apzīmējumi uzrādīti 
Standartos SFS 2046 …2060 „Rekomendācijās eklektrotīklam YA 3:93 ”. 
Kopā ar standartizētajiem apzīmējumiem tīklu uzņēmumi elektriskā tīkla 
shēmās izmanto savus apzīmējumus. Tīkla kartogrāfisko plānu ar iezīmētām 
gaisvadu un kabeļu elektrolīnijām piemēri:

Zīmējums 34. Tīkla kartogrāfiskā plāna nosacītie apzīmējumi (YA 3:93 
Pielikums 1)

Zīmējums 35.Apdzīvotas vietas sadales tīkla karte 1:500 (YA 3:93 Pielikums 
15).

Atsevišķai pārbūvējamajai tīkla daļai sastādītā tīkla kartogrāfiskajā plānā var 
uzrādīt īsslēguma strāvu nosacījumu izpildei vajadzīgo informāciju. 
Pārbūvējamās tīkla daļas informāciju ievada elektrotīklu datora 
informatīvajā sistēmā vai atsevišķā sarakstā. Šo informāciju izmanto 
pārbūvējamās tīkla daļas plāna vietā vai kā šī plāna papildinājumu.

6.2.3. Elektrolīniju izvietojuma shēma.

Elektrolīniju izvietojuma shēmā uzrādīts, piemēram, pazemes kabeļa 
izvietojums. Shēmas datus sagatavo, izmantojot tahometru vai precīzu GPS 
ierīci.

6.2.4. Darba zīmējumi.

Darba karte un tās dažādas daļas veido būvniecības darbu elektrotehniskos 
zīmējumus, uz kuru pamata tiek veikti elektrisko tīklu būvdarbi.
Elektrisko tīklu būvniecībai var būt nepieciešami arī:
- galvenā elektriskā shēma, piemēram, 110/20 kV elektriskās apakšstacijas 
vai transformatoru apakšstacijas elektriskā shēma,
- pārslēgumu shēmas,
- zemēšanas shēmas, piemēram, transformatoru apakšstacijas zemēšanas 
shēma,
- palīgķēžu instalācijas zīmējumi,
- aparātu montāžas shēmas,
- celtniecības zīmējumi,
- konstrukciju zīmējumi.

6.3. Darba objekta zīmējumi.

6.3.1. Piebraukšanas ceļu karte.

Ģeogrāfiskā karte, piemēram, ceļu vai adrešu karte, uz kuras norādīts 
būvējamā elektriskā tīkla izvietojums. Piebraucamo ceļu karte pievienojama 
katram būvdarbu veikšanas uzņēmēja darbu piedāvājumam un ir darba 
zīmējumu paketes neatņemama sastāvdaļa. 

Zīmējums 36. Piebraucamo ceļu piemērs (RU B2-1:05 Zīmējums 3a).
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6.3.2. Darba objekta kopējā karte.

Objekta kopējā karte tiek izveidota lielam objektam. Kopējās kartes 
maksimālais izmērs A3.
Kopējā kartē uzrāda:
- dažādu darba karšu iecirkņus,
- darba karšu numurus,
- tīklu trases, īpaši, ja tās izvietotas vairākos darba karšu iecirkņos.
Kopējā darba karte var būt izveidota kā mazāka izmēra visus darba apjomus 
atspoguļojošs darba karšu komplekts. Detaļas norādītas darba kartēs. 
Projektētājs kopējā kartē parāda vairākus objektus un, pamatojoties uz 
kopējo karti, veic dažādo objektu darba karšu ar iezīmētām objektu robežām  
izdruku.
Darba karšu un darba vietu numerācija palīdz sameklēt vajadzīgo darbu 
veikšanas vietu.

6.3.3. Darba karte.

Darba karte - uz ģeogrāfiskās topogrāfiskās kartes uznests būvējamā vai 
izmaināmā elektriskā tīkla attēlojums. Darba kartē detalizēti attēlo būvējamo 
vai izmaināmo elektrisko tīklu, izmantojot vispārpieņemtos nosacītos 
apzīmējumus, simbolus un konstrukciju identifikācijas paņēmienus. 
Maksimāli izmanto standarta konstrukcijas un to apzīmējumus, konstrukcijas 
var būt identificētas arī ar kādu citu pieņemtu paņēmienu.
Uz darba kartes uznes arī esošo elektrisko tīklu un precīzi norāda būvējamo 
vai izmaināmo tīkla daļu. Atsevišķiem tīkliem parasti sastāda atsevišķas 
darba kartes.

Pie izplatītākajām darba kartēm pieder:
- augstsprieguma tīkla darba karte,
- zemsprieguma tīkla darba karte,
- līnijas profilu arī izmannto kā darba karti,
- tranšeju pazemes kabeļu ieguldīšanai shēma ar precīzi norādītām 
kabeļu tranšeju vietām,
- tīkla zemēšanas un zemētāju izvietojuma darba karte,
- sakaru tīkla darba karte,
- ārējā apgaismojuma darba karte,
- demontāžas darbu darba karte,
- kā arī augstāk norādīto darba karšu dažādas kombinācijas.

Uz darba kartes saprotami un precīzi norādīts, kas tiek būvēts, demontēts, kas  
tiek izmainīts un kā celtniecības objekts jāpieslēdz esošajam tīklam.
Uz darba kartes jābūt  vismaz sekojošai informācijai: 
- esošās, būvējamās un izmaināmās elektrolīnijas,
- darba vietu numuri; darba vieta var būt balsts, kabeļu sadales 
skapis, savienojošā uzmava vai cits analogs objekts, kurā veic tīkla 
būvdarbus,kuru darbu apjo mu sarakstos paredzētas darba operācijas un 
materiāli,

konstrukcijas simbols un simboli; pēc iespējas izmanto 
standarta konstrukcijas,
- attālumi starp balstiem, kuri var būt norādīti saraksta veidā, 
- pazemes kabeļu garumi, katram kabelim atsevišķi; būvuzņēmējs pievieno 
iespējamo pielaidi apdarei,
- zemētāju garumi, iegremdēto zemētāju skaits un iegremdēšanas dziļumi, 
- informācija par pieslēdzamajiem patērētājiem; nepieciešamības gadījumā 
arī informācija par klientiem, 
piemēram, paziņojumu par elektroenerģij as piegādes pārtraukumiem 
izsūtīšanai, 
- īsslēguma strāvas izmērāmais lielums katra nozarojuma no elektriskā tīkla 
tālākajā punktā, kurā elektrotīkla montētājs palaišanas- ieregulēšanas darbu 
kontroles kārtā veic īsslēguma strāvas mērījumus.

6.4. Darba kartes sastādīšana.

6.4.1. Topogrāfiskā karte darba kartes sastādīšanai.

Topogrāfisko karti darba kartes sastādīšanai parasti var saņemt no 
elektrotīkla informatīvās sistēmas, kurā glabājas elektrisko tīklu iecirkņa 
atlass. Topogrāfiskai kartei jābūt iespējami jaunai, tai jāpievieno apstiprināti 
apbūves projekti un/vai teritorijas detaļplānojuma projekts.

Pašvaldībām parasti ir topogrāfisko karšu elektroniskā versija, kas ļauj iegūt 
esošajai situācijai atbilstošas kartes. Topogrāfiskās kartes parasti ir melnbaltā 
izpildījumā vai tās iespējams mainīt uz darba kartes sastādīšanai noderīgāko  
melnbalto versiju.
6.4.2. Darba kartes mērogs.

Kabeļu tīkla darba kartēm izmanto sekojošus mērogus: 1:500, 1:1000, 
1:2000. Gaisvadu elektrisko tīklu darba kartēm izmanto sekojošus mērogus: 
1:5000 un 1:10000. Darba kartei jāietilpst A4 vai A3 formāta lapā.
6.4.3. Paņēmieni attēlu uznešanai uz darba kartēm. 

6.4.3.1. Gaisvadu elektrolīniju attēlošanas paņēmieni.

Esošā gaisvadu elektrolīnija vai tās konstrukcija, kas nav darbu objekts, kartē 
tiek iezīmēta ar tievu nepārtrauktu līniju. Normētais līnijas platums- 0,3mm. 
Esošo konstrukciju simboli arī tiek iezīmēti ar tievu līniju. Topogrāfiskās 
kartes līnijām jābūt apmēram 0,10- 0,15 mm platām, kas ļauj uz melnbaltās 
topogrāfiskās kartes fona uznest labi pārskatāmu esošā elektriskā tīkla 
attēlojumu. 
Būvējamo gaisvadu elektrolīniju kartē iezīmē ar nepārtrauktu līniju. Jaunā 
tīkla līnijas platums 1,0 mm, tādēļ tā viegli atšķirama no esošā tīkla 
elektrolīnijas, kura kartē iezīmēt a ar 0,3 mm platu līniju. Gaisvadu 
elektrolīnijas attēlojumā vienmēr iezīmēti balsti, tādēļ to viegli atšķirt no cita 
tipa ar treknu līniju iezīmētām līnijām.
Pazemes kabeli iezīmē ar pārtrauktu līniju, kurā viena nepārtraukta svītriņa 
līdzinās trim garuma vienībām un pārtrauktā svītriņa – vienai garuma 
vienībai. (Svītriņas un pārrāvuma garumu attiecība 3: 1.) Tāda veida 
apzīmējums ļauj pazemes kabeli samērā viegli atpazīt arī liela skaita kabeļu 
līniju gadījumā. Lielās apdzīvotās vietās ar daudziem pazemes kabeļiem 
būvējamo kabeļu elektrolīniju apzīmēšanai parasti izmanto nepārtrauktu 
līniju.
(Uzmanību! Ne visas elektrotīklu informatīvās sistēmas izmanto augstāk 
norādītos attēlošanas principus.) 

6.4.3.2. Kabeļu cauruļvadu apzīmējumi.

Kopējās lietošanas municipālajās teritorijās:
Ieguldot cauruļvadus un kabeļus municipālajās transporta maģistrālēs un 
citās kopējās lietošanas teritorijās, jāievēro Somijas municipalitāšu 
asociācijas sastādītā Vadošā norādījuma „Vispārējie tehniskie nosacījumi 
municipālajās teritorijās veicamajiem darbiem, 2002.” Un „ Rakennustieto 
OY” sastādītā InfraRYL 2006 dokumentu sakopojuma „Vispārējās kvalitātes 
prasības infrastruktūras objektu būvniecībai ” 2.daļa „Transporta maģistrāles 
un teritorijas” prasības. 
Būvējot, piemēram, ja unu rūpniecības vai dzīvojamo rajonu, kabeļu 
kanalizācijas darbi jāveic vienlaicīgi ar ielu izbūves darbiem. Tādā gadījumā 
visiem cauruļvadiem ( elekriskajiem, telekomunikāciju, antenu, 
apgaismošanas un gāzes tīkli) izstrādā kopēju kanalizācijas projektu. 
Cauruļvadu ieguldīšanā ieinteresētie uzņēmumi municipalitātei piestāda 
atbilstošu informāciju.
Zīmējumā 38 parādīts cauruļvadu ieguldīšanas paraugs jaunam dzīvojamam 
rajonam.

Zīmējums 37. Cauruļvadu apzīmējumi uznešanai uz  darba kartes (Ru-B2-
1:05 punkts 4 ).
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Zīmējums 38. Cauruļvadu ieguldīšanas shēmas paraugs (RU-B2-1:05 
zīmējums 03-3457-101a).

Cauruļvadu ieguldīšanas shēmu parasti sastāda CAD programmā, kā izejas 
materiālu kartei izmanto ielu tīkla plānu. Programmai jābūt savietojamai ar 
municipalitātē izmantojamo programmu. Cauruļvadu ieguldīšanas shēmā 
norādītas cauruļu izvietošanas vietas. Uz cauruļu attēlojuma  ar norādāmajām 
bultiņām uznes nepieciešamo attēlu un sķērsgriezumu numurus.
Par katru kopējo cauruļvadu sagatavo šķērsgriezuma zīmējumu, kurā norāda 
cauruļu skaitu, cauruļu īpašniekus, attālumus starp caurulēm, cauruļu krāsu, 
cauruļu un nulles cikla darbu raksturojumus (smilšu pamata, piebēršanas un 
tranšejas aizbēršanas slāņi). Šķērsgriezuma izmērus ar aprēķiniem piesaista 
ielu tīkla plānam.

Zīmējums 39. Cauruļvadu ieguldīšanas šķērsgriezuma shēmas paraugs (RU-
B2-1:05 zīmējums 03-3457-601)

Analogu projektu kabeļiem vēlams izstrādāt arī gadījumā, ja lielāko kabeļu 
daļu plānots ieguldīt neizmantojot cauruļvadus. Tāds projekts satur
informāciju par dažādiem īpašniekiem piederošu kabeļu savstarpēju 
izvietojumu un darbu secību, par precīzu tranšejas atrašanās vietu un nulles 
cikla darbiem uzstādītajām prasībām.

Kopējā kanalizācijas (kabeļu guldīšana) projekta priekšrocības:
- nulles cikla darbus izpildošā kompānija no viena projekta saņem 
detalizētu informāciju par visiem cauruļvadiem (kabeļiem), kā rezultātā 
celtniecības iecirknī tiks novērstas ar dažādu projektu traktējumiem saistītas 
domstarpības,
- līniju izvietojuma atļauju pieprasījumi tiek iesniegti pamatojoties 
uz kopīgu projektu, kā rezultātā samazinās kopējais darbu apjoms,
- nulles cikla darbus izpildošās kompānijas izdevumu sadalījums 
kļūst caurspīdīgāks,
- projektā var detalizēti norādīt prasības nulles cikla darbu 
kvalitātei ( pie mēram, aizbēršanas raksturojumi un prasības grunts 
blīvēšanai) ar mērķi, ka kompānijai- darbu veicējai tās precīzi izpilda. 

Šoseju ceļi.
Somijas transporta infrastruktūras aģentūras 07.03.2011 Vadošā dokumentā 
4/2011 „Elektrolīnijas un šoseju ceļi” iekļa utas instrukcijas par kabeļu 
cauruļvadu ieguldīšanu ceļu posmos. Kabeļu cauruļvadu ieguldīšanas  tēma 
apskatīta 9.nodaļā „ Kabeļa ieguldīšanas sagatavošana ”.

Dzelzceļi.
Somijas transporta infrastruktūras aģentūras dzelzceļu sliežu ceļu dienestam 
ir savi vadošie dokumenti kabeļu cauruļvadu atveidošanai un montāžai. 

Tēma apskatīta dotā izdevuma 9.nodaļ „ Kabeļa ieguldīšanas sagatavošana 
”.

Dabas gāzes cauruļvadu tuvums.
Dabas gāzes cauruļvadu tuvumā jāievēro gāzes kompāniju izdoto vadošo 
norādījumu gāzes vadu ieguldīšanai un montāžai prasības. Tēma apskatīta 
dotā izdevuma 9.nodaļ „ Kabeļa ieguldīšanas sagatavošana ”.

6.4.3.3. Demontējamā līnija vai demontējamais tīklaelements.

Demontējamā līnija uzrādīta ar punktētu līniju vai ar krustiņu pārsvītrotu 
esošo līniju.
Krustu izmanto, piemēram, zīmējumus sagatavojot no rokas.
Balstu, transformatoru apakšstaciju, sadales skapju un citu konstrukciju 
demontāžu norāda ar krustiņu. Ja nepieciešams, pievieno paskaidrojošo 
tekstu. Ar kvadrātiekavām tekstā var apzīmēt arī elektrolīnijas daļu.

6.4.3.4. Tīkla izmaiņas.

Jaunu tīkla daļu iezīmē ar nepārtrauktu treknu līniju. Ja nepieciešams, tīkla 
izmaināmo daļu norāda ar bultiņu un skaidrojoša satura tekstu par izdarāmo 
izmaiņu darbu saturu. 
Nomainot vadu, demontējamais vads jānorāda ar treknu punktētu līniju, bet 
jaunais- ar treknu nepārtrauktu līniju. Tādi apzīmējumi izmaiņu ienešanas 
darbus dara ērtākus.

6.4.3.5. Elektrolīniju tipu apzīmējumi.

Līniju tipu apzīmēšanai izmanto„ Rekomendācijās elektrotīklam YA 6:04“ 
norādītos  nosacītos apzīmējumus. Gadījumā, ja Rekomendācijās nav līnijas 
nosacītā apzīmējuma, izmanto izgatavotāja katalogā norādīto marķējumu.
Ja par darba kartes sastādīšanas pamatu kalpo elektrotīkla kartogrāfiskais 
plāns, tad uz tā jau ir uznestas esošās līnijas un identificējošās ziņas  par visu 
tipu līnijām.

6.4.3.6. Barojošo līniju apzīmējumi.

Nepieciešamības gadījumā barojošo līniju nodala no sadales tīkla ar īsu 
šķēŗssvītriņu saskaņā ar tīkla simbolu. Patērētāja pusē blakus šķērssvītriņai 
papildus uznes burta simbolu „L” (izmanto arī simbolu *). Dotā simbola 
izmantošana vēlams, jo tas norāda elektrotīkla apkalpošanas robežu. 
Barojošās līnijas uznes tāpat kā sadales tīkla līnijas. 

6.4.3.7. Sakaru līniju uznešana.

Elektrotīkla operatora distan ces vadībai, uzraudzībai un kontrolei 
izmantojamais sakaru tīkls uzrādāms atsevišķā sakaru tīkla shēmā.
Par kabeļu vai gaisvadu sakaru līniju tīkla nosacītiem apzīmējumiem  
izmanto ražošanas standartam atbilstošus apzīmējumus.

6.4.3.8. Zemējumi un zemēšanas sistēmas.

Jaunus  zemētājus un zemēšanas vadus uz darba kartes uznes ar treknu 
punktētu līniju, bet esošos tīkla zemējumus- ar tievu punktētu līniju.
Darba kartē jānorāda uzstādāmā horizontālā zemētāja garumu, vertikālā 
zemētāja atrašanās vietu un ieguldīšanas dziļumu.

6.4.3.9. Nepiederošu līniju uznešana.

Nepiederošas līnijas norāda darba kartē tikai tādā gadījumā, ja tajās 
paredzētas izmaiņas vai tās ietekmē plānoto darbu izpildi.
Nepiederošo līniju, piemēram, abonentu elektrisko kabeļu vai 
telekomunikāciju kompāniju un antenu kabeļu, uznešanai izmanto tievu, 
piemēram, 0,25 mm pārtrauktu līniju un dažādas atsauces.
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Zīmējums 40. Kabeļu elektrolīniju tīkla darba kartes  nosacītie 
apzīmējumi RU- B2-1:05 (4))

6.4.4. Darba izpildes vietas apzīmējums.

6.4.4.1. Darba izpildes vietas digitālie (ciparu) apzīmējumi.

Darba izpildes vietas digitālo (ciparu) apzīmējumu uznes kā labi saredzamu 
kārtas numuru 1, 2, 3, utt. Dotajā tekstā uzskatīts, ka katram tīklam sastādīta 
atsevišķa darba karte. Ja darba kart ē iezīmēti vairāki tīkli, tad 
nepieciešamības gadījumā darbu apjomu sarakstā vai materiālu specifikācijā 
papildus ienes burtu simbolus tīkla sprieguma līmeņa apzīmēšanai darba 
vietā: AS (augstspriegums), ZS (zemspriegums), ĀA ( ārējais apgaismojums) 
un tamlīdzīgi.
Precīzs darba izpildes vietas materiālu apraksts norādīts veicamo darbu 
apjomu sarakstā, kuru sastāda katram projektam atsevišķi. Izmanto 
vispārzināmas standarta konstrukcijas vai konstrukcijas norāda kopējam 
darba aprakstam pievienotā pielikumā v ai atsevišķam konkrētam darbam 
sastādītā tehniskajā uzdevumā.
Darba izpildes vietas digitālo (ciparu) apzīmējumu mērķis – nodrošināt 
mehānisko darbu izpildi, pamatojoties uz darba karti. Darba izpildes vietas 
digitālie (ciparu) apzīmējumi veicina pareizu m ateriālu sadali un 
izmantošanu. Sprieguma pazemināšanas punktos norāda to darba vietu 
numurus, kuriem dotajās vietās piegādā materiālus.

6.4.4.2. Kabeļu ieguldīšanas darbu izpildes vietu apzīmējumi.

Ieguldot kabeļus izmanto sekojošus apzīmējumus:
- kabeļa marķēšanai izmanto YA 6:04 norādīto līnijas tipa kodu. 
Kabeļa garuma lielumu uznes katram ieguldāmajam kabelim. Garumu 
norāda rēķinoties ar abu kabeļa galu savienošanas rezervēm. Tā, piemēram, 
jāuzskaita arī rezerves balstu aizsardzībai un ievadīšanai sadales skapī vai 

zemsprieguma transformatoru apakšstacijas panelī. Uzņēmējs pievieno 
rezerves savienojumiem un iespējamiem līnijas pagarinājumiem,
- kabeļu tranšejas garumu uzrāda darbu apjomu sarakstā. Tas tāpat 
jāuzrāda darba kartē,
- uz savienojošās uzmavas norāda piegādātāja kodu vai standarta 
konstrukcijas kodu. Informāciju par savienojošo uzmavu tāpat var uznest 
darba izpildes vietas kodā, tad tā parādās veicamo darbu apjoma sarakstā. 
Darba etapam nepieciešamo kabeļu savienojošo uzmavu apzīmējumus 
uznes, un uzmavas uzstāda saskaņā ar izgatavotāja/pasūtītāja instrukciju 
prasībām,
- kabeļu sadales skapim un tā pamatnei uznes izgatavotāja 
marķējums vai standarta konstrukcijas kods. Kabeļa sazarojuma pieslēgšanas 
shēma jāuzrāda darba kartē vai atsevišķā zīmējumā,
- transformatoru apakšstacijai uznes izgatavotāja marķējumu. 
Projektā jāiekļauj galvenā augstsprieguma shēma, zemējumu shēma un 
transformatoru apakšstacijas zemsprieguma paneļa pieslēgšanas shēma,
- atsauces tekstā norāda informācija, piemēram, par atsevišķu 
zīmējumu vai instrukciju par konstruktīviem risinājumiem konkrētā darba 
izpildes vietā, 
- pasūtītos kabeļu vadus norāda, piemēram, šādi „pasūtītais 
2xMP110B”. Tas nozīmē, ka kabeļu vadi iekļauti iecirkņa kanalizācijas 
projektā. Ja iecirknī jau ir darbā esoši kabeļu vadi vai iecirknim tiek pasūtīti 
jauni kabeļu vadi, tad projektam pievieno kabeļu līniju karti vai zīmējumu, 
kurā uzrādītas kabeļu vadu atrašanās vietas.
- saskaņā ar darba shēmu ieguldāmos kabeļu vadus var uzrādīt, 
piemēram, sekojoši „2xMP110A montāža” u. Tml. Uz ieguldāmā kabeļu 
vada uznes cauruļu izturības klases apzīmējumu „A” vai „B”.

.Zīmējums 41. Darba kartes piemērs. (RU B2-1:05 Zīmējums 2a).
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7. Citi pazemes tīkli

Kopā ar elektroenerģijas pārvadē un sadalē izmant ojamām kabeļu līnijām 
zemē tiek ieguldītas daudzas citas komunikācijas, īpaši pilsētās, kuru 
izvietojums no elektrisko tīklu būves un ekspluatācijas viedokļa obligāti 
jāzina. Ierīkojot pazemes komunikācijas, savstarpējā sadarbība ar  
komunikāciju īpašniekiem  ir  īpaši svarīga. 

7.1. Telekomunikāciju tīkls.

Telekomunikāciju tīklu īpatsvars sakarā ar jaunu telefona tīklu, datu pārvades 
tīklu, kolektīvās lietošanas antenu tīklu, kabeļu televīzijas utml. Tīklu būvi 
pastāvīgi pieaug.
Telekomunikāciju tīklu īpašnieki:
reģionālās un valsts telekomunikāciju kompānijas,
aizsardzības spēki,
kabeļu televīzijas operatori,
lielie kolektīvās lietošanas antenu operatori, 
elektroenerģētikas kompānijas.

Zīmējums 42. Telekomunikāciju tīkla apzīmējums dabā.
7.2. Ūdensvada un kanalizācijas caurules.

Ūdensvada un kanalizācijas caurules ir pazemes komunikāciju daļa visās 
apdzīvotās vietās. Veco cauruļvadu atjaunošana saistīta ar zemes rakšanas 
darbiem, kas tieši ietekmē arī elektrisko tīklu būvi. Ūdensvada un 

kanalizācijas tīklu īpašnieki ir municipalitātes vai municipalitātēm 
piederošās ūdensapgādes un kanalizācijas firmas.

Zīmējums 43. Ūdensvada un kanalizācijas cauruļvadu apzīmējums dabā.

7.3. Siltuma vadu un gāzes vadu caurules.
Siltuma vadu un gāzes vadu tīkla īpat svars apdzīvotās vietās pastāvīgi 
pieaug, tādēļ pieaug arī zemes rakšanas darbu apjomi, kas ietekmē 
elektriskos tīklus. Siltuma vadu temperatūra rada elektrisko kabeļu 
guldīšanas ierobežojumus.



30

Zīmējums 44. Siltuma vada apzīmējums dabā.

Gāzes vadu sadal es tīkls vecajos pilsētu objektos ir samazinājies, bet 
vienlaicīgi palielinājies reģionos ar labvēlīgiem dabas gāzes izmantošanas 
apstākļiem. Siltuma vadu un gāzes vadu īpašnieki parasti ir vietējās 
enerģētiskās kompānijas (elektroenerģētikas kompānijas). Dabas gāzes 
cauruļvadu īpašnieks ir kompānija „Gasum Oy “.

Zīmējums 45. Dabas gāzes cauruļvada apzīmējums dabā.

7.4. Pazemes tīklu un cauruļvadu izvietojums.
Pazemes tīklu un komunikāciju optimāla izvietojuma nodrošināšanai 
savstarpējā sadarbība starpto īpašniecēm kompānijām ir obligāta. 
Kabeļu līnijas ietekmē arī citu resoru un iestāžu veiktie darbi, kas saistīti, 
piemēram, ar apbūves plānu izmaiņu, jauniem detaļplānojuma projektiem, 
pilsētas būvētām ēkām, ūdensvada, kanalizācijas, siltuma vadu u.c.
komunikāciju guldīšanas darbiem, par kuriem jāsaņem pēc iespējas 
savlaicīga informācija. Informācijas iegūšanas nolūkos jāuztur labas 
attiecības ar daudzām iestādēm. Atbilstoša apjoma informācijas par 
plānojamajiem darbiem apmaiņai starp dažādiem resoriem un iestādēm 
jānotiek automātiski. 
Elektroenerģētikas kompānijām jāsadarbojas arī ar reģionā esošajām 
telekomunikāciju kompānijām. Pirms darbu sākšanas elektroenerģētikas 
kompānijām jāsaskaņo ar visiem augstāk norādītajiem pazemes 
komunikāciju īpašniekiem standarta noteikumi par savstarpējo krustošanos 
un elektrisko kabeļu un iekārtu izvietojumu attiecībā pret citas sistēmas 
veidojošām līnijām, kā arī noteikumi darbībai kabeļu tuvumā. 
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Zīmējums 46. Elektrisko kabeļu un citu komunikāciju izvietojuma ielas
posmā piemērs (RK 1:93 Zīmējums1.)

Elektroenerģētikas un telekomunikāciju kompānijas var savstarpēji 
vienoties, piemēram, par to, ka elektriskie kabeļi tiks ieguldīti pirmajā kārtā, 
zem trotuāriem no ziemeļu un rietumu puses, bet telefona kabeļi - zem 
trotuāriem no austrumu un dienvidu puses.
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8. Pasūtīšana un realizācija
8.1. Vispārējās norādes.

Sadales tīklu operators tīkla celtniecības darbu izpildi parasti pasūta 
specializētām uzņēmēju organizācijām. Pasūtījuma sagatavošanai un darbu 
izpildei vajagdaudz dokumentu, uz kuru pamata darbus var pasūtīt, novērtēt 
un pieņemt. Enerģētiskās rūpniecības asociācijas „Rekomendācijās 
elektrotīklam” noteikti pamata noteikumi uzņēmēju darbu veikšanai.
Dokumentu paraugos attiecībā uz tīkla celtniecības darbus veicošo uzņēmēju 
lieto nosaukumu „uzņēmējs“, attiecībā uz būvniecības pasūtītāju - „ 
pasūtītājs“. Saskaņā ar vispārējiem tehniskiem nosacījumiem projekta 
dokumentiem jāsatur darba objekta zīmējumi, darbu apjomu saraksti, darbu 
apraksti atsevišķi pa darbu veidie m utml. Darbu izpildei nepieciešama 
dokumentācija.

8.2. Pasūtījums.

8.2.1. Darbu izpildes pieteikuma pieprasījuma saturs.

Pasūtītājs sastāda vēstuli ar darbu izpildes pieteikuma pieprasījumu, 
izmantojot tipveida formu, kurā lūdz piestādīt objekta būvnie cības darbu 
piedāvājumu, piemēram, uz vienības izcenojumiem balstīta apvienota darbu 
izpildes piedāvājuma veidā. Vēstulei pievieno ar pieprasījumu saistītos 
dokumentus un formu priekšlikuma sastādīšanai.
Darbu izpildes pieteikuma pieprasījuma dokumenti:
- vēstule ar piedāvājuma pieprasījumu,
- uzņēmēju darbu izpildes programma un vienots izziņas 
dokuments par darba drošību,
- pasūtītāja instrukcija „ekspluatācijas pasākumi”,
- darbu apraksts,
- zīmējumi saskaņā ar zīmējumu sarakstu,
- darbu apjomu saraksts un vienības izcenojumu preiskurants,
- vispārējs darbu apraksts, „Rekomendācijas elektrotīklam RU
B3:08”.

8.2.2. Darbu apraksts atsevišķi pa darbu veidiem.

Darbu apraksta atsevišķi pa darbu veidiem instrukcija iekļauta 
„Rekomendācijās elektrotīklam RU B1:01”. Aprakst ā apskatītas tikai ar 
konkrētu darba izpildi saistītas operācijas. Aprakstu izmanto kā kopējā darbu 
apraksta papildinājumu un precizējumu. Aprakstā norāda, piemēram, vai 
darbus veic pēc speciāla projekta, projekta sastādītāja vārdu un uzvārdu, kā 
arī viņa kontaktu datus.

20 kV kabeļu elektrolīnijas montāžas darbu apraksts satur, piemēram, 
sekojošu informāciju (skat. RU B3:02 punktu 14.1.1):

- veicot zemes rakšanas darbus, jāievēro vadošo norādījumu 
„Komunāli- tehnisko darbu vispārējs apraksta KT 02”, kā a rī 
„Rekomendāciju elektrotīklam RK 1 ” prasības, darba objektam 
municipalitātes izdoto dokumentu par zemes rakšanas darbu vietām un 
kabeļu izvietojumu to pazemes guldīšanā prasības,
- pazemes kabeļiem jāatbilst standarta SFS 5636, zemūdens 
kabeļiem- standarta IEC 60502-2 prasībām,
- kabeļu aizsardzību realizē ar aizsargājošām caurulēm, renēm, 
aizsargplāksnēm saskaņā ar standarta SFS 5608 prasībām,
- kabeļu ieguldīšanas dziļums norādīts „ Rekomendāciju 
elektrotīklam RK1” Tabulā 2. Ieguldot kabeļus zem ceļiem, jāievēro 
Transporta infrastruktūras aģentūras vadošo norādījumu 4/2011 prasības,
- vidējā sprieguma kabeļus parasti no ēkas ārējās sienas telpās 
instalē zem elektroiekārtas līmeņa samontētajos kabeļu vados, pie kam 
montāža jāveic ugunsdrošā veidā,
- ja ne pieciešams savienot jauno un veco kabeli ar kombinēto 
savienošanas uzmavu, informācija par uzmavu un tās tipu norādīta projekta 
dokumentācijā, 
- vienas markas savienošanas uzmavas kabelim jāuzstāda montāžas 
darbu paredzētajās vietās, un šīs savienošanas uzmavas projekta dokumentos 
neuzrāda. Izmanto pasūtītāja paredzētās savienošanas uzmavas, bet 
gadījumā, ja pasūtītāja norādījumu nav - izmanto kabeļa ražotāja ieteiktās 

uzmavas. Savienošanas uzmavu, īpaši kombinēto uzmavu uzstādīšana jāveic 
akurāti,
- kabeļu gala uzmavas (apdares) uzstāda saskaņā ar montāžas 
instrukcijām,
- kabeļu ārējās uzmavas (apdares) uzstāda balstos saskaņā ar 
montāžas instrukcijām, izmantojot kabeļa apdares nostiprināšanas konsoli. 
Konsolei piestiprina pārsprieguma aizsardzības ietaises , kurām savukārt 
pievieno kabeļu gala uzmavas (apdares). Gala balstā samontē zemējuma 
kopni un pievadus, kuriem pievieno kabeļa apdares nostiprināšanas konsoli, 
fāžu vadītāju metāla ekrānus un kabeļa AHXAMK-W centrālo dzīslu.

Par zemsprieguma kabeļa pazemes guldīšanu teikts, piemēram, (RU B3:03 
punktā 14.1.5), ka:

- par zemsprieguma pazemes kabeļiem izmanto standarta SFs 4879 
prasībām atbilstošus AXMK kabeļus, ja projekta dokumentācijā nav 
uzrādītas citas prasības,
- tranšejas izstrādāšanas un kabeļa montāžas darbus veic saskaņā 
ar municipālās savienības norādījuma par vispārējo darbu vadību un 
„Rekomendāciju elektrotīklam RK1” prasībām,
- ievelkot kabeli caurulē, jānovērš iespēja to sabojāt gar caurules 
galu asajām malām, 
- barojošo līniju kabeļiem gal a uzmavas (apdares) piegādā 
patērētāja uzņēmēja organizācija, kura veic pieslēgšanas paneļa būvdarbus, 
- kabeļu sadaļņu skapjos un transformatoru apakšstacijās 
izmantojamās gala uzmavas (apdares) izvēlas pasūtītājs,
- sadaļņu skapju zemēšana jāveic saskaņā ar projekta zīmējumiem,
- instalējot kabeli cauri telpai, kurā temperatūra ir augstāka par 
normālo, uzņēmējam jāinformē pasūtītājs.

8.2.3. Darbu apjomu saraksts.

Darbu apjomu saraksts - ir dokuments par elektrisko tīklu būves darbu 
apjomiem, kuru pasūt ītājs sastāda projektēšanas procesā paraleli darbu 
aprakstam. Darbu apjomu saraksts iekļauj materiālu specifikāciju, darba 
operāciju sarakstu, piemēram, tajā norāda kabeļu tranšeju garumus, datus par 
līnijas stigu izciršanu utml.
Priekšlikuma pieprasījumam pievienojamajais darbu apjomu saraksts ir 
saistības uzliekošs.
Sastādot darbu apjomu sarakstu, ievēro sekojošus principus (saīsinātas 
„Rekomendācijas elektrotīklam RU A6a:01”):
- kabeļu un vadu garumu, kabeļu tranšeju garumu un pārējos 
standarta konstrukcijās neiekļautos materiālus vai operācijas norāda darbu 
izpildes apjomos,
- kabeļu un vadu garums norādīts kā to horizontāls garuma mērs. 
Uzņēmējs šim garumam pievieno posmu garumus balstos, ar nokarēm un 
reljefa augstuma starpībām saistītus papildus garumus, garuma rezerves, kas 
nepieciešamas pievienošanai transformatoru apakšstacijām, kā arī gaisvadu 
līnijas montāžas metodēm atbilstošās rezerves. 

8.2.4. Iekārtu piegādes.

Pasūtītājs izvēlas iekārtas piegādātāju, par kuru uzrādīta informācija darbu 
apjomu sarakstā. Saskaņā ar kopējiem „Rekomendāciju elektrotīklam” 
principiem uzņēmēja darbiem nepieciešamo iekārtu piegādā uzņēmējs.

Iekārtu piegādāt var arī pasūtītājs:

- pasūtītājs var piegādāt pamata komponentes, piemēram, 
transformatoru apakšstaciju un transformatoru, kā arī iekārtas ar ilgu 
piegādes termiņu,
- pasūtītājs var piegādāt visu iekārtu.

Darbu apjomu sarakstā neiekļautās sīkās komplektējošās daļas detalizēti 
jāatrunā, piemēram, jānorāda, ka sarakstā nav iekļautas gaisvadu 
elektrolīniju spaile s, kabeļu nostiprināšanas detaļas, skrūves kokam un 
savilcēji vadiem. 
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8.2.5. Priekšlikuma atzīšana par labu.

Priekšlikumu salīdzināšanu veic, pamatojoties uz pasūtītāja piestādīto darbu 
izpildes apjomu sarakstu un uzņēmēja iesniegto vienības izcenoju mu 
piedāvājumu.
Uzņēmēja izvēli veic, pamatojoties uz kopējiem ekonomiskie rādītājiem vai 
arī pamatojoties uz pašu zemāko cenu.
Uzņēmēja līgums uzskatāms par noslēgtu brīdī, kad pasūtītājs un uzņēmējs 
parakstījuši uzņēmēja līguma dokumentu.

8.3. Realizācija.

8.3.1. Vispārējās norādes.

Izpildot elektrotīklu būves uzņēmēja darbus, tiek ievēroti standarta līguma 
YSE 1998 ( RT 16-10660) vispārējie nosacījumi. Uzņēmēja pienākums 
izpildīt pasūtītāja piestādīto projekta dokumentu un instrukciju prasības. 
Pasūtītājs nodod uzņēmējam darbu izpildei divus projekta dokumentu 
eksemplārus un vienu kontroles zīmējumu eksemplāru. 
Uzņēmējam jāievēro Likuma par elektrisko darbu drošības tehniku 410/1996 
un Lēmuma par elektrisko darbu drošības tehniku 498/1996 prasības, uz tiem 
bāzēto tirdzniecības un rūpniecības ministrijas izdoto tiesisko aktu prasības, kā 
arī pasūtītāja piestādītajā darbu aprakstā iekļautās vides aizsardzības 
programmas. Uzņēmējam  jāievēro sekojošu standartu prasības:

- SFS 6000 elektromontāžas darbi, zemspriegums,
- SFS 6001 elektromontāžas darbi, augstspriegums,
- SFS 6002 elektrisko darbu drošības tehnika,
- SFS 6003 zemsprieguma gaisvadu elektrolīnijas,
- SFS-EN 50341 -1 maiņsprieguma elektrolīnijas ar spriegumu 
augstāku par 45 kV,
- SFS-EN 50423 -1 ma iņsprieguma gaisvadu elektrolīnijas ar 
spriegumu virs 1 kV un līdz 45 kV,
- SFS-EN 50341 -3-7 maiņsprieguma gaisvadu elektrolīnijas ar 
spriegumu augstāku par 45 kV (nacionālais standarts).

Izpildot standartu prasības, jārēķinās ar pārejas periodiem, kuru l aikā 
pieļaujams izmantot visus spēkā esošos tiesību aktus un standartus.
Tehnoloģiskās drošības pārvalde tās izdotajos vadošajos norādījumos 
„TUKES S 10” apstiprina dotajā brīdī darbojošos elektrisko iekārtu drošības 
un elektrisko darbu drošības tehnikas s tandartus un normatīvo dokumentu 
izdevumus. 
Uzņēmējam jāievēro arī: 

- Enerģētiskās rūpniecības asociācijas izdotās „Rekomendācijas 
elektrotīklam”,
- citi pasūtītāja piestādīti standarti un norādes,
- iekārtas izgatavotāju instrukcijas.

Darbu izpildei uzņēmējs izmanto profesionālu personālu.
Uzņēmēja darbu apjoms jāizpilda nevainojami atbilstoši uzņēmēja darbu un 
projekta dokumentiem, ievērojot uzticamības un apzinīgas montāžas 
paradumus pat gadījumos, ja projekta dokumentos nav nekādu īpaši atrunātu 
prasību.

8.3.2. Pasākumi sadales tīklu ekspluatācijai uzņēmēju darbu izpildes 
procesā.

Pamatojoties uz „Rekomendācijām elektrotīklam RU B1, ekspluatācija: 01” 
pasūtītāja sastādītais elektrisko tīklu ekspluatācijas dokuments 
„Ekspluatācijas pasākumi uzņēmēju darbu izpildes laikā”, tiek pievienots 
katra elektrisko tīklu būves uzņēmēja darbu apjoma dokumentiem. 
Ekspluatācijas darbība jebkurā gadījumā jārealizē, neapdraudot personāla un 
tīkla darba drošību, tā, lai patērētāju elektroapgādes traucējumi un to ilgums 
būtu minimāli. 
Ekspluatācijas izņēmuma situācijās pie tīkla darba atteicēm tīkla 
ekspluatācijas pasākumiem var būt prioritāra nozīme, salīdzinot ar citām 
uzņēmēja darba apjoma robežās veicamām darbu operācijām. Jautājumu par 
iespējamiem ekspluatācijas darbības uzņēmējam radītiem traucējumiem un 
izdevumiem saskaņo atsevišķi.
Tīkla operators uzņēmējam paziņo ekspluatācijas daļas vadītāja 

kontaktpersonas būvlaukumā vārdu, uzvārdu un kontakta datus. 
Uzņēmēja darbu izpildes laikā nepieciešamos tīkla savien ojumus plāno 
pasūtītājs, sadarbojoties ar uzņēmēju. Par augstsprieguma savienojumiem 
sastāda pieslēgumu rakstisku plānu, kuru paraksta ekspluatācijas daļas 
vadītājs un uzņēmēja elektrotehnisko darbu izpildes vadītājs vai viņu 
pilnvaroti pārstāvji.
Pievienojumus izpilda sekojoši: 

- augstsprieguma tīkla pievienojumus izpilda tīkla operatora 
ekspluatācijas daļas vadītājs vai viņa nozīmēta persona,
- zemsprieguma tīkla pievienojumus izpilda uzņēmējs, 
saskaņojot ar ekspluatācijas daļas vadītāju pirms to realizēšanas, 
- uzņēmēja daļā ar elektroenerģijas sadali nesaistītu 
pievienojumu izpildi realizē uzņēmējs.
- Informācija par pievienojumiem tiek nodota arī ekspluatācijas 
daļas vadībai ar nolūku nepieļaut ārkārtējas situācijas ekspluatācijā,
- ekspluatācijas daļas vadība informē uzņēmēju par izmaiņām vai 
par nodomiem mainīt savienojumus uzņēmēja iecirknī.

Uzņēmēja darbi jāpilda ar minimāliem elektroenerģijas piegādes 
atslēgumiem elektroenerģijas sadales sistēmā. Uzņēmējam visi 
nepieciešamie atslēgumi jāsaskaņo ar pasūtītāja ekspluatācijas daļas 
vadītāju. Nepieciešamie patērētāju atslēgumi jāsaskaņo jau sarunu par 
uzņēmēja līguma noslēgšanas laikā. Elektroapgādes atslēgumu pasūtīšanai 
jāieplāno pietiekošs laiks, īpaši klientu informēšanai par elektroapgādes 
pārtraukumiem.
Tādēļ jāatgādina, ka bez sprieguma atslēgšanas izpildāmie pieslēgumi 
ievērojami samazina elektroapgādes atslēgumu skaitu, izpildot uzņēmēja 
darbus.

Izpildot elektrotīkla būves uzņēmēja darbus, jāatceras, ka elektroenerģijas 
patērētājs nezina, kas un ko dara ar elektrolīniju dabā. Jebkurš elektrolīnijā 
strādājošais cilvēks, pēc patērētāja domām, ir enerģētiskā uzņēmuma 
pārstāvis, tādēļ: 

- visiem uzņēmēja un pasūtītāja darbiniekiem jābūt darba 
apliecībām ar informāciju par darba devēju. Nepiecie šamības gadījumā 
darbiniekam jāuzrāda darba apliecība, īpaši gadījumos, ja notiek 
pārvietošanās pa citu personu īpašumā esošiem zemes gabaliem vai ēkās. 
Darba apģērbam uznestais uzņēmuma nosaukums palīdz identificēt 
darbinieku,
- katram uzņēmēja vai pasūtītāja pārstāvim nekavējoties jāstādās 
priekšā pie ieejas īpašnieka ēkā vai teritorijā, kā arī jāpaskaidro savas 
ierašanās iemesls,
- darbiniekam adekvāti jāizturas pret elektroenerģijas patērētāju 
un citām darba izpildes procesā satiktām personām un tās jāapkalpo, 
- darbiniekam jāsniedz pietiekoša informācija par 
elektroenerģijas piegādi un iekārtu ekspluatāciju, kā arī jāinformē par 
papildus informācijas saņemšanas vietām.

8.3.3. Sagatavošanās sadales tīkla celtniecībai.

Būvējamais elektrotīkls parādīts saskaņā ar Enerģētiskās rūpniecības 
asociācijas „Rekomendāciju elektrotīklam” prasībām un pasūtītāja 
norādījumiem sastādītos projekta dokumentos. Uzņēmēju darba projekta 
dokumentācijā, piemēram, darbu aprakstos, zīmējumos un darbu apjomu 
sarakstos piestādīta uzņēmēja darbam nepieciešamā informācija.
Līdz priekšlikuma sastādīšanai uzņēmējam jāsavāc pietiekoša informācija 
par būvējamo objektu un tā nosacījumiem.
Uzņēmēja darbu dokumentos norādīta ar līgumiem saistītā informācija un 
īpašie apstākļi, piemēram,kabeļu būvei: 

- kopējas grunts izņemšanas posmi, 
- kopējās grunts izņemšanas dalībnieki, kontaktpersonu vārdi, 
uzvārdi un telefonu numuri,
- piestādīta informāciju par to, kādus jautājumus puses 
saskaņojušas attiecībā uz zemes darbiem, kabeļu montāžu un aizsardzību, kā 
arī, vai izņemtā grunts no darba iecirkņa jāaizved.
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Uzņēmēja darbu iecirkņa kartes un atļaujas.
Pasūtītājs cita starpā uzņēmējam piestāda: 

- projektēšanas procesā darbu iecirknī savākto informāciju par 
pazemes līniju un iekārtu izvietojumu,
- pēc pieprasījuma- pašreizējam brīdim atbilstošu darba operācijās 
iesaistīto līniju izvietojuma karti.

Uzņēmējs cita starpā:

- iegūst  no zemes īpašniekiem ar darbu izpildi saistītās 
iebraukšanas un materiālu uzglabāšanas atļaujas,
- iegūst darbu veikšanas atļaujas, kuras prasa municipalitāte vai cits 
ceļa īpašnieks,
- sastāda nepieciešamos paziņojumus par transporta maģistrāļu 
posmu slēgšanu un transporta kustības ierobežošanu.

8.3.4. Sadales tīkla celtniecība.

Uzņēmējs izpilda līnijas tras es posmā augošo koku gāšanas darbus, veic 
stigas izciršanu un ciršanas atlikumu izvešanu uz pasūtītāja norādītu vietu. 
Uz koku apstrādāšanu un izcērtamo stigu attiecināmie speciālie nosacījumi 
norādīti darbu aprakstā. Koku izciršanas darbu apjomi norādīti darbu apjomu 
sarakstā.

Nepieciešamos celtniecības materiālus saskaņā ar Līgumu piegādā vai nu 
uzņēmējs vai pasūtītājs. Paskaidrojumi par demontēto materiālu atkārtotu 
izmantošanu ievietoti projekta dokumentos.
Iekārtu iepakojuma un citu darba procesā radu šos atkritumu šķirošana un 
izvešana no darbu izpildes iecirkņa realizējas saskaņā ar vispārējām 
municipālajām instrukcijām.

20 kV sprieguma pazemes kabeļu montāža.

Ieguldāmie pazemes kabeļi:

- vidējā sprieguma kabeļus iegulda saskaņā ar zīmējumiem, ņemot 
vērā, ka, savienojot jauno kabeli AHXAMK ar esošo papīra- eļļas izolācijas 
kabeli svina apvalkā, jāizmanto kombinētā savienošanas uzmava.

8.3.5. Jauna sadales tīkla ievešana ekspluatācijā.

Uzņēmējs paziņo pasūtītājam par jaunās elektrolīnijas gatavību ievešanai 
ekspluatācijā. Uzņēmējs un pasūtītājs savstarpēji saskaņo pasākumu secību 
līnijas ievešanai ekspluatācijā.
Uzņēmējs veic zemējumu aktīvās pretestības mērījumus saskaņā ar standartu
SFS6000 и SFS6001 norādēm un protokolus ar mērīšanas rezultātiem nodod 
pasūtītājam.
Pirms vidējā sprieguma elektrolīniju montāžas vienmēr jāveic  fāžu 
izvietojuma un  secības kontrole, kuras atkārtota pārbaude, piemēram, ar 
voltmetru jāizdara pirms jaunās līnijas pieslēgšanas sistēmai.
Pieslēgšanas vietās un zemsprieguma paneļos, kā arī trīsfāžu kontaktligzdās 
fāžu secības kārtība (griešanās virziens) jāpārbauda pirms ietaises ievešanas 
ekspluatācijā.
Uzņēmējs pārbauda katru ekspluatācijā ievedamo uzņēmēja darba objektu 
vai arī tā daļas saskaņā ar Tirdzniecības un ekonomikas ministrijas Lēmumu 
Nr. 517/96. Protokolus ar kontroles rezultātiem nodod pasūtītājam līdz visa 
uzņēmēja darba objekta pieņemšanai vai arī  atbilstoši uzņēmēja darbu 
virzībai. 
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9. Kabeļa guldīšanas sagatavošana
9.1. Kabeļu līnijas trases izvēle.

Kabeļu līnijas trases izvēles mērķis: izvēlēties no kabeļa guldīšanas viedokļa 
racionālāko trases maršrutu, rēķinoties ar citiem trasē ieguldītiem kabeļiem, 
pazemes komunikācijām un konstrukcijām, kā arī grunts īpatnībām. 
Izvēloties kabeļu līnijas trasi, vērtē grunts noderību zemes darbu veikšanai, 
iespējas grunti izņemt ar  mehānismiem, ceļu satiksmes organizēšanu darbu 
veikšanas laikā. Vērtē arī kabeļa ievilkšanas un iegremdēšanas paņēmienus.   
Gadījumā, ja vienā virzienā jāiegulda vairāki kabeļi vai, j a kabeļi jāgulda 
vienā virzienā ar esošiem zemē ieguldītiem kabeļiem, kabeļu montāža izdara 
atsevišķā tranšejā t. S. „kabeļu paklāja” veidā. Pēc iespējas jāizvairās no 
kabeļu savstarpējas šķērsošanās.

Ja no kabeļu savstarpējas šķērsošanās nav iespējams izvairīties, šķērsojumu 
vietas jāprojektē un jāizbūvē ērtas apkalpošanai un bez  bīstamu mehānisko 
slodžu rašanās iespējām.
Projektējot trasi, jārēķinās ar iespējamiem šķēršļiem darba procesā, jāizvairās 
no kabeļa ieguldīšanai nelabvēlīga maršruta. Ja kabeli plānots ievilkt 
galvenokārt caurulēs, izvēloties trasi, jārēķinās ar kabeļu ievilkšanas ierīču 
un mehānismu izvietošanas iespējām cauruļvadu posmos. Veicot zemes 
darbus, var rasties šķēršļi, kurus nevar paredzēt pat ar visrūpīgāko plānošanu. 
Lēmumus par t rases izmaiņām sakarā ar atklātajiem šķēršļiem pieņem 
operatīvi darbu izpildes laikā.

No otras puses, pastāv vairāki trases izvēles varianti. Ja uz rīcībā esošo datu 
pamata nav iespējams izvēlēties vislabāko trases variantu, tad atsevišķos 
trases posmos j āveic izpētes darbi. Tādā gadījumā jāņem vērā arī sekojoši 
faktori: 

- grunts noderīgums zemes darbu veikšanai,
- iespējas izmantot mehānismus grunts darbu veikšanai,
- ceļu satiksmes organizēšanas varianti,
- dažādu kabeļa ieguldīšanas metožu pielietošanas iespējas.

Kabeļa guldīšana zem ielām, autoceļiem un dzelzceļiem izskatāma atsevišķi. 
Pieņemot lēmumu par kabeļu trasi, maksimāli jāparedz esošo cauruļvadu 
izmantošana, par kuriem parasti ir detalizēta informācija.

No pieļaujamo slodzes strāvu viedokļabrīvais attālums starp viena virziena 
kabeļiem nedrīkst būt mazāks par blakus novietoto līniju vai cauruļu 
diametru summu.
Projektējot kabeļu līniju trases, jāizpēta arī kabeļa ieguldīšanas alternatīvas 
iespējas: ieguldīšana bez tranšejas ar iearšanas met odi (skat. 12. Nodaļu 
„Kabeļu guldīšana bez tranšejas ar iearšanu”) vai zemūdens ieguldīšana 
(skat.18. nodaļu „Kabeļu līniju zemūdens ieguldīšana”).

9.2.  Atļaujas un līgumi.

9.2.1. Vispārējas norādes.

Kabeļa ieguldīšana šķērsojumos ar dzelzceļa sliežu ceļiem, autoceļiem un 
ielām un tā izvietojums dzelzceļa, autoceļa vai ielas posmā jāsaskaņo ar 
atbilstošām atbildīgajām iestādēm. Gadījumā, ja kabelis jāgulda gruntī ūdens 
maģistrālēs ar aktīvu kuģu kustību, kabeļa izvietojums jāsaskaņo ar par 
kuģniecību a tbildīgo iestādi. Ūdens kodeksā norādīts, ka kabeļu līniju 
guldīšanai zem vispārējas nozīmes kuģu ceļa vai pludināšanas ceļa jāsaņem 
ūdens tiesībām atbilstoša atļauja.
Transporta infrastruktūras aģentūra realizē elektrolīniju būves uzraudzību 
transporta maģistrāļu tuvumā.
Elektrolīniju būve automaģistrāļu tuvumā notiek saskaņā ar Transporta 
infrastruktūras aģentūras 07.03.2011. vadošiem norādījumiem 
„Elektrolīnijas un šoseju ceļi”. Dzelzceļu daļā izmanto „Vispārējās norādes 
par elektrolīnijām un kabeļiem Dzelzceļa administrācijas iecirknī”. Montāžu 
ūdens satiksmes iecirknī realizē saskaņā ar „Transporta infrastruktūras 
aģentūras vadošiem norādījumiem par gaisvadu un kabeļu elektrolīniju un 
citu komunikāciju montāžu un iezīmēšanu”. 
Elektroenerģētikas kompāni jas parasti cenšas noslēgt ilgstošus stabilus 
līgumus par kabeļu izvietošanu vispārējās lietošanas teritorijās, un pārrunas 

par kabeļu līniju trasēm notiek tikai izņēmuma gadījumos. Mūsdienās 
pienākas noslēgt līgumus ar pilsētas pārvaldes iestādēm par pazemes kabeļu 
izvietošanu pilsētas teritorijās. Kabeļu trases šķērso privāto īpašnieku zemes-
šajā gadījumā atļauju saņemšanai un līgumu noslēgšanai jāparedz pietiekoši 
liels laiks.
Kabeļu līnijas trasei šķērsojot privātās zemes gabalu, zemes gabala 
īpašniekam, zemes gabalu pārvaldošai organizācijai vai citai par zemes 
gabalu atbildīgai personai jānodod precīza karte ar dotajā zemes gabalā 
iezīmētu kabeļa līnijas trasi. Veicot zemes darbus dotajā zemes gabalā tālākā 
nākotnē, pēc kartes varēs viegli sameklēt kabeļa atrašanās vietu un izvairīties 
no iespējamiem zaudējumiem. Jebkuri zemes īpašniekam sakarā ar kabeļu 
līnijas būvi sagādātie zaudējumi jāatlīdzina atbilstošā kārtībā. Par kabeļu 
ieguldīšanas trasēm jānoslēdz rakstiski līgumi.

9.2.2. Kabeļa izvietojums ielas posmā vai citā vietējai pašvaldībai 
piederošā vispārējās lietošanas teritorijā.

Pazemes kabeļu pastāvīgai izvietošanai ielas posmā vai citā vispārējās 
lietošanas teritorijā ar vietējās pašvaldības iestādēm jānoslēdz Līgums par 
kabeļu izvietošanu. 
Pieteikums par līguma pamata jautājumiem vietējām varas iestādēm 
jāiesniedz 6- 8 nedēļas pirms darbu sākšanas. Līgumu par neliela apjoma 
iekārtu izvietošanu, piemēram, par elektrisko telekomunikācijas līniju 
ieguldīšanu vai pieslēgšanu zemes gabalā, var noslēgt, iesniedzot paziņojuma 
par zemes darbu izpildi ielā (pieteikums darbu veikšanas atļaujas saņemšanai 
ielā).

Paziņojums par darbu veikšanu vispārējās lietošanas teritorijā, Atļauja 
darbu veikšanai ielā.
Veicot darbus ielā vai citā vispārējā lietošanas teritorijā, atbildīgajai personai 
par darbu veikšanu jāsastāda un jāiesniedz vietējām varas iestādēm 
paziņojums par darbu veikšanu.
Pienākums iesniegt paziņojumu par darbu veikšanu noteikts ar likumu. 
Atbildīgā persona par darbu veikšanu (pieteikuma iesn iedzējs- darbu 
veikšanas atļaujas dokumentu kārtotājs un atļaujas saņēmējs) - parasti ir 
persona, uz kuras rēķina tiek veikti darbi (teritorijas apbūvētājs). Veicot ar 
pazemes kabeļiem saistītus darbus- tas parasti ir elektrisko tīklu uzņēmums. 
Pilnvaras atļaujas noformēšanai var būt deleģētas, piemēram, tīkla darbus 
pildošā uzņēmēja organizācijai, tomēr Likumā noteiktās apbūvētāja 
atbildības deleģēšana aizliegta.
Darbu veikšanas atļauja sevī ietver lēmumu par atļauju veikt darbus un par 
transporta satiksmes un gājēju pārvietošanās pagaidu ierobežojumiem, kādi 
nepieciešami darbu veikšanai ielā vai citā vispārējās lietošanas teritorijā. 
Paziņojums atļaujas saņemšanai iesniedzams 21 dienu pirms darbu sākuma.
Paziņojumam jāpievieno:

- līgums par izvietošanu,
- būvlaukuma organizācijas shēma,
- zemes darbu shēma,
- ceļu satiksmes organizēšanas shēma darbu izpildes laikā,
- citi nepieciešamie dokumenti: pilnvara, situācijas plāns, 
konstruktīvā shēma u.c.

Pieteikumu Darbu atļaujas veikšanas atļaujas saņemšanai noformē uz 
vietējās pašvaldības sagatavotas veidlapas.
Darbu veikšanas atļaujas saņemšanu pieteicējs apstiprina ar savu parakstu. 
Darbu veikšana bez atbilstošas darbu veikšanas atļaujas aizliegta. Atļauja ir 
maksas dokuments, maksa par atļauju atkarīga no veicamo darbu kategorijas, 
pēc principa, ka visdārgākā ir atļauja darbu veikšanai apdzīvotās vietas 
centrā.

9.2.3. Kabeļu līniju izvietojums uz autoceļiem.

Pazemes kabeļa izvietošanai autoceļa zemes atsavināšanas joslā 
nepieciešams, vispirms, saņemt ka beļu līnijas izvietošanas atļauju no 
pilnvarotas autoceļu iestādes. Pieteikumus minēto atļauju saņemšanai izskata 
centralizēti Reģiona transporta un apkārtējas vides ekonomiskās attīstības 
centrā. Iesniedz reglamentētas formas Pieteikumu, un to aizpilda eklektisko 
tīklu uzņēmums. Kopā ar elektrisko tīklu uzņēmuma datiem pieteikumā 
uzrāda projektētāja kontakta datus, uzņēmēja – darbu veicēja datus un 
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atbildīgās personas par ceļu satiksmes drošību datus tādā apjomā kāds ir 
zināms pieteikuma iesniegšanas brīdī. Pieteikumā norāda tipu kabelim, kura 
guldīšanai tiek pieprasīta atļauja. Ziņās par ieguldīšanas vietu norāda vietējo 
pašvaldību, kuras teritorijā objekts atrodas, kā arī ceļa numurs, ceļa posmu 
un ceļa posma garumu. Pieprasījumā tāpat jānorāda kabeļu novietojums pret 
ceļa atsavināto joslu un tās robežām. 

Zīmējums 47. Kabeļa izvietojums autoceļa atsavināšanas joslā ( 
„Elektrolīnijas un šoseju ceļi” no 07.03.2011., zīmējums 9.)

Izvietojot elektrisko sadales tīklu pazemes kabeļus autoceļa zemes 
atsavināšanas joslā tiek noslēgts līgums, kas ietver kabeļa izvietošanas 
atļauju. Pamatojoties uz iepriekšējo kontroli un pieteikumu atļaujas par 
kabeļu izvietošanu saņemšanai, elektrisko tīklu uzņēmums un Ceļu 
ekspluatācijas dienests noslēdz līgumu par elektriskā kabeļa izvietošanu. 
Līgumā tiek norādīta sekojoša informācija:

- līgumu slēdzošās puses,
- kontakta personas,
- līguma priekšmets,
- speciālās uz montāžas darbiem attiecošās instrukcijas,
- ceļu satiksmes organizēšanas shēma,
- uzraudzība un vadība darbu izpildes laikā,
- atbildība par izdevumiem,
- atbildība par radītajiem zaudējumiem,
- citi kabeļa guldīšanu ietekmējošie apstākļi,
- līgums iekļauj Likuma par šoseju autoceļiem 42. Pantam 
atbilstošu atļauju kabeļu elektrolīniju ieguldīšanas darbu veikšanai  autoceļa 
atsavināšanas joslā. Kabeļu līnijas izmaiņas darbiem un ekspluatācijas 
darbiem vajadzīga atsevišķa atļauja. 

Atļaujas pazemes kabeļu izvietošanai municipālo vai privāto autoceļu 
atsavināšanas joslās jāsaņem no zemes īpašniekiem. Zemes īpašnieki dotajā 
gadījumā ir vietējā pašvaldība, autoceļu biedrības vai privātie zemes 
īpašnieki.

Noformējot pazemes kabeļu izvietošanas atļauju, jānoformē arī atļauja ar 
kabeļa guldīšanu saistīto zemes darbu veikšanai. 

9.2.4. Kabeļu līniju izvietojumsuz dzelzceļiem.

Pazemes kabeļa ieguldīšanai dzelzceļa zemes atsavināšanas joslā jāsaņem 
atļauja no pilnvarotās dzelzceļa iestādes. Pirms atļaujas saņemšanas  
pieteikuma aizpildīšanas jāsavāc pietiekoša apjoma informācija par kabeļa 
izvietošanas iespējām dzelzceļa zemes atsavināšanas joslā.
Pieteikumā jānorāda sekojoša informācija:

- kabeļa atrašanās vieta (attālumi starp sadalošajiem punktiem un 
ceļa kilometrs, kā arī elektrificētā dzelzceļa tuvāko balsta numuri un attālums 
līdz tiem),
- būves vieta,
- kabeļa tips,
- kabeļa guldīšanas dziļums,
- montāžas paņēmiens (tranšeja, aizsargcaurule),
- kabeļa aizsardzība (aizsargcaurules tips un garums, zīmes u.c.),
- aizsargcaurules montāžas paņēmiens (iespiešana ar domkratu, 
urbšana, iedzīšana, rakšana).

Saskaņā ar Transporta infrastruktūras vadības aģentūras vadošiem 
norādījumiem dzelzceļam nepiederošie kabeļi, pirmkārt, ieguldāmi ārpus 
dzelzceļa atsavināšanas joslas. Dzelzceļa 25 kV barošanas sistēmas 
atpakaļejošās strāvas daļa uz barošanas punktu plūst pa sli edēm, izsaucot 
sliedes potenciāla paaugstināšanos slodzes vai bojājuma tuvumā. Potenciāls 
izplatās uz sliežu tuvumā esošajām caur atpakaļejošo kopni sazemētām 

metāla konstrukcijām (attālums no sliedes ceļa centra £ 5 m), apkārtējā 
gruntī.
Zem dzelzceļa vai tā tuvumā esošie kabeļi jāaizsargā no sliedes potenciāla, 
lai nepieļautu potenciāla izplatīšanos ārpus dzelzceļa joslas. Efektīvākais 
aizsardzības pasākums - izturīgs un nebojāts kabeļa ārējais plastmasas 
apvalks.

Dzelzceļa sliedēm paralēli ieguldītie kabeļi.

Dzelzceļam nepiederoši kabeļi dzelzceļa atsavināšanas zonā jāgulda 
maksimāli tālu no sliežu ceļa, cik tas iespējams konkrētā situācijā.

Dzelzceļa sliežu ceļu šķērsojošie kabeļi.

Dzelzceļa sliežu ceļu šķērsojošie kabeļi tiek ieg uldīti zem zemes izturīgā 
kabeļu kanālā vai cauruļvadā tā, lai nepieciešamības gadījumā kabelis būtu 
viegli nomaināms bez grunts izņemšanas zem sliežu ceļa.

Kabeļu guldīšanai zem sliežu ceļa sastādīti atsevišķi vadoši norādījumi, kuru 
prasības, veicot darbus, jāievēro. Piemēram:

- kabelis zem sliežu ceļa jāiegulda bez tranšejas izstrādes (iespiežot caurules 
ar domkratu vai tml.),

- kabeli aizsargājošais cauruļvads jāiegulda visā dzelzceļa atsavināšanas joslas 
platumā- no vienas joslas robežas līdz otrai,

- kabeļa ieguldīšanas dziļums zem sliedes ne mazāks par 1,4 m.
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Zīmējums 48. Montāžas zīmējums kabeļa guldīšanai zem dzelzceļa 
(Zīmējums 1. Dzelzceļa administrācijas Vadošie norādījumi 2004- 11, lapa 
11.).

9.2.5. Kabeļu līniju izvietojums zem ūdens.

Ūdens kodekss 587/2011 (jaunā versija spēkā no 01.01.2012.).
Kabeļu guldīšanu ūdens krātuvēs, kurās notiek ūdens transporta kustība, 
regulē Transporta infrastruktūras vadības aģentūras 29.11.2010. Vadošie 
norādījumi DNRO: 6155/040/2010.
Saskaņā ar Ūdens kodeksa 2. Daļas 2. Nodaļu ūdensvada, kanalizācijas, 
kabeļu elektrolīnijas vai citas kabeļu līnijas ieguldīšanai ūdenskrātuvēs zem 
vispārējas nozīmes kuģu ceļa vai pludināšanas ceļa jāsaņem pilnvarotās 
apkārtējās vides aizsardzības iestādes atļauja. Atļauja jāsaņem arī gadījumā, 
ja elektrokabelis vai cita ieguldāmā līnija dotā brīdī pastāvošo kuģu ceļu 
nešķērso. 
Atļauja var būt nepieciešama objektiem, kuros nav satiksmes ceļu, 
gadījumā, ja rodas Ūdens kodeksa 2. Daļas 2.nodaļānorādītais stāvoklis, pie 
kura būvniecība var radīt zaudējumus vai kaitējumu citai ūdenskrātuvei. 
Slēdzienu par atļaujas saņemšanas nepieciešamību var pieprasīt reģiona 
apkārtējas vides aizsardzības pilnvarotā iestādē - Ekonomiskās attīstības, 
transporta un apkārtējās vides centrā. Ekonomiskās attīstības, transporta un 
apkārtējās vides centri izdod ar kabeļu un citu līniju būvi saistītas vides 
aizsardzības instrukcijas.
Nepieciešams saņemt atļauju no ūdenskrātuves īpašnieka, piemēram, paju 
sabiedrības un krastu īpašniekiem.
Ja Somijas ūdenskrātuvēs veicamie kabeļu, citu līniju vai cauruļvadu 
ieguldīšanas darbi prasa regulārus jūras dibena mērījumus un mērījumu 
rezultātu saglabāšanu, tad saskaņā ar Teritorijas aizsargāšanas likumu 
(410/2000) jāsaņem Aizsardzības ministrijas Galvenā štāba atļauja.

9.3. Atļaujas un paziņojumi.
9.3.1. Zemē guldāmie kabeļi.
Pazemes kabeļu projektēšanas un ieguldīšanas darbu veikšanai, kā arī darbu 
nobeigšanai jābūt sagādātām  visām paredzētajām atļaujām un 
paziņojumiem.

Tabula 14. Pazemes kabeļu guldīšanai nepieciešamās atļaujas.

Šķērsojuma atļauja Objekts Atļauju izdevēja iestāde

Pārvades tīkls Fingrid, 110 kV tīkla 
operators

Sadales tīkls Sadales tīklu operators

Dzelzceļš Transporta infrastruktūras
aģentūra

Vispārējās lietošanas 
ceļi

Transporta infrastruktūras 
aģentūra

Siltuma vads Termoelektrostacijas 

Gāzes vads Enerģētiskā kompānija 
Gasum Oy

Būves atļaujas, 
transformatoru 
apakšstacijas

Zemes gabals, vietējās 
nozīmes ceļi

Kultūras mantojuma 
objekti un senatnes 
pieminekļi
Antropogēnā ainava, 
lieguma teritorijas

Vietējā pašvaldība, zemes 
gabalu īpašnieki, paju un 
ceļu biedrības
Senatnes pieminekļu 
aizsardzības departaments

Ekonomiskās attīstības, 
transporta un apkārtējās 
vides centrs

Atļaujas kabeļu līniju 
izvietošanai

Atļaujas zemes darbu 
veikšanai

Atļaujas iekārtu 
uzglabāšanai

Tabula 15. Pazemes kabeļa guldīšanai nepieciešamie paziņojumi.

Darbu 
sākot

Zemes darbu 
objekts

Persona- lēmuma pieņēmēja

Dzelzceļa tuvums Transporta infrastruktūras aģentūra

Vispārējās 
lietošanas ceļi

Transporta infrastruktūras aģentūra

Dabas gāzes 
cauruļvada tuvums

Enerģētiskā kompānija Gasum Oy

Vietējās 
pašvaldības 
teritorija

Vietējās pašvaldības

Telekomunikācijas 
līniju tuvums

Telekomunikāciju kompānijas

Darbus 
nobeidzot

Pārvades tīkla 
tuvums

Fingrid

Dzelzceļu tuvums Transporta infrastruktūras aģentūra

Vietējās 
pašvaldības 
teritorija

Vietējās pašvaldības

Noformējot atļauju vietējās varas iestādēs parasti tiek iesniegts arī 
paziņojums par darbu sākuma un nobeigšanas laikiem.

9.3.2. Ūdenī iegremdējamie kabeļi.

Zemūdens kabeļu guldīšanas atļauja saņemšanas procedūra var aizņemt ilgu 
laiku, tā var ilgt pat 6 mēnešus.
1. Atļaujas izdod: 
- Somijas Reģionālas attīstības vadības aģentūras apkārtējās vides 
aizsardzības daļa, 
- krastu īpašnieki un, 
- ūdenskrātuvju īpašnieki, piemēram, paju biedrības. 

2. Līdz kab eļa iegremdēšanai un pēc iegremdēšanas darbu nobeiguma 
nododami Paziņojumi:
- Ekonomiskās attīstības un apkārtējās vides centram, 
- telekomunikācijas kompānijām, 
- Aizsardzības spēku Galvenā štāba ūdens nodaļai, 
- vietējās pašvaldības apkārtējās vides aizsardzības centram.
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- Transporta līdzeklim atļauts buksēt piekabi, kuras masa pārsniedz 
750 kg gadījumā, ja tiek ievēroti sekojoši ierobežojumi: sastāva maksimālā 
masa nepārsniedz 3500 kg, un piekabes kopējā maksimālā masa nav lielāka 
par vilcēja masu.

Zīmējums 51. Viegli pamanāms darba apģērbs un 
aizsargķivere(Empower).

„C” kategorijas vadītāja apliecība: 

- kravas automobiļi un pārējie transporta līdzekļi, kuru atļautais 
maksimālais svars nepārsniedz 3500 kg, un sēdvietu skaits, neskaitot 
vadītāju, nav lielāks par 8,
- šai kategorijai piederošie transporta līdzekļu sastāvi ar vilcēju, 
kur buksējamā transporta līdzekļa kopējā masa nepārsniedz 750 kg.

Jāatzīmē, ka „C” kategorijas vadītāja apliecība nedod tiesības buksēt ar 
kravas automobili, piemēram, kabeļu ratus, kuru pašu masa pārsniedz 750 
kg. Šim nolūkam jābūtBC1E kategorijasvadītāja apliecībai.

Zīmējums 52. Piemērs autovilcienam, kuru vadīt atļauts vadītājam ar „C” 
kategorijas vadītāja apliecību (Head Power, Instrukcija T8-50-1).

„C1” kategorijas vadītāja apliecība:
- kravas automobiļa atļautais maksimālais svars pārsniedz 3500 kg,
- transporta līdzekļu sastāvi, kuru kopējā masa nepārsniedz 12000 
kg. Piekabes kopējā masa nedrīkst pārsniegt vilcēja masu.

„CE” kategorijas vadītāja apliecība:

- kravas automobilis, kura atļautais maksimālais svars pārsniedz 
3500 kg,
- piekabe, kuras pašas masa  pārsniedz 750 kg.

9.5.2.2. Materiālu transportēšana.

Kabeļu ieguldīšanas darbi saistīti ar lieliem pārvadājumiem - darba vietās 
jānogādā zemes darbiem nepieciešamās mašīnas un iekārtas, piemēram, 
ekskavators, spiesta gaisa iekārtas, grunts atsaldēšanas ietaises un tml.
Izraktā grunts no tranšejas izstrādes vietas parasti jāaizved. Piebēršanai un 
tranšejas dibena noformēšanai vajadzīgas smiltis, kabeļu aizsardzībai -
kabeļu renes un tranšejas aizbēršanai- aizbēršanas materiāls.

Zīmējums 53. Kabeļu tra nsportēšanai un ieguldīšanai paredzētais 
transportieris ar vilcēju (Tampereen Vera).

Jātransportē arī pazemes kabeļi. Kabeļus labāk ar kabeļu transportieriem 
nogādāt tieši līdz kabeļu tranšejas malai.
Lai nodrošinātu materiālu un iekārtas savlaicīgu piegādi darbu izpildes gaitā, 
tiek sastādīts transportēšanas darbu grafiks. Piemēram, kabeļu renes parasti 
nenogādā darba vietā pirms tranšejas rakšanas. 

9.5.3. Zemes darbi.

Darba drošības prasības veicot zemes darbus norādītas Valsts Padomes 
Lēmumā „Par būvniecības darbu drošību” (VNA 205/2009).

Pienākumi veicot plānošanu un iepriekšējā informācija.

„ Pirms zemes un hidrotehnisko darbu sākšanas jānoskaidro grunts pamata 
slāņa ģeotehniskās īpašības, kā arī ar komunālo tehniku saistītie šķēršļi un 
riska fa ktori, piemēram, darbā esošo kabeļu, līniju un cauruļvadu 
izvietojums. Precīzi un atbildīgi jānovērtē nogruvuma riski, grunts un grunts 
slāņu nesošā spēja, noturība un stabilitāte. Tranšejas nostiprināšanas un citu 
nepieciešamo drošības pasākumu plāns kompetentai personai jāsastāda līdz 
zemes darbu sākumam.….”.
Zemes darbi un tranšejas sienu nostiprināšanas darbi (skat. Valsts Padomes 
Lēmumu 205/2009).

Zemes darbi jāveic ar drošām metodēm, rēķinoties ar grunts ģeotehniskajām 
īpašībām, tranšejas dziļumu, tranšejas nogāzes slīpumu un noslodzi, kā arī 
ūdens un vibrāciju izsauktiem bīstamības faktoriem.
Ja pastāv ar nogruvumu saistītu nelaimes gadījuma draudi, būvbedres sienām 
jābūt droši nostiprinātām.
Tranšejas drošumu var panākt, izstrādājot tranšejas ar  pr asībām atbilstošu 
sienu slīpumu vai – ar pakāpienveidīgām sienām. 
Lai nepieļautu tranšejas nogruvumu izsauktus nelaimes gadījumus, jāveic 
speciāli preventīvi pasākumi, ja pastāv nogruvuma draudi nokrišņu, grunts 
izžūšanas vai izsalušas grunts atkušanas dē ļ. Speciāli pasākumi jārealizē, 
izstrādājot tranšejas bioloģiskā gruntī, sīkgraudainā gruntī vai, ja tranšeja ir 
dziļāka par 2 metriem, ja izstrādā šauru tranšeju, ja tranšejā vai tranšejas 
tuvumā notiek ar vibrācijām saistīti darbi, kā arī smagā transport a kustības 
iedarbības gadījumos. Veicot zemes darbus zem ēkas vai citas konstrukcijas, 
kā arī to tuvumā, jābūt pietiekošā apjomā veiktiem iepriekšējiem pētījumiem, 
lai nepieļautu nogruvumus”.
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4) citas ceļu ekspluatācijai vai transporta kustības uzturēšanai 
vai traucējumu novēršanai nepieciešamās teritorijas, konstrukcijas un 
ietaises, piemēram, akustiskais ekrāns un sēta ceļa aizsargāšanai no meža 
dzīvniekiem.

Šoseju ceļam pieder arī ar ceļu savienotais rezerves iekāpšanas laukums un 
ar valsts robežas šķērsošanu saistīto darbību realizācijai nepieciešamā 
teritorija. 1. Un 2. Punktos norādītā teritorija 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.
Zīmējumā 56. Norādītas šosejas ceļa sastāvdaļas.

9.6.3. Ar atsavināšanas joslu saistītie darbi, kā arī būvju un ietaišu 
izvietošana atsavināšanas joslā ( Likuma par šoseju ceļiem 43. Pants).

Darbu izpilde, būvju, elektrolīniju un citu ietaišu izvietošana atsavināšanas 
joslā drīkst notikt ar ceļa ekspluatācijas dienesta atļauja. Atļauju izdod tajā 
gadījumā, ja minētās darbības neapdraud vai nerada šķēršļus ceļu 
ekspluatācijas darbībai. Atļauju saņemošajai personai ir pienākums uzcelt vai 
uzstādīt būves vai ietaises un apkalpot tās saskaņā ar ceļu ekspluatāci jas 
dienesta instrukcijām. 
Ja būves vai ietaises ekspluatācija rada draudus transporta kustībai vai traucē 
ceļa saimniecības uzturēšanu, atļaujas saņēmējam ir pienākums uz paša 
rēķina veikt ceļu ekspluatācijas dienesta pieprasītās izmaiņas, pārcelt vai 
aizvākt būvi vai ietaisi.
Ja saskaņā ar cita likuma norādēm atļaujas nav nepieciešamas, tad 
informācija par plānotajām darbībām savlaicīgi jāiesniedz atbilstošajai ceļu 
ekspluatācijas iestādei. Procedūru detalizēts apraksts parādīts Transporta 
infrastruktūras aģentūras izdotajos vadošajos norādījumos „Satiksme darba 
iecirknī, darbi, kuru veikšanai vajadzīga atļauja”.

9.6.4. Ceļu ekspluatācijas dienesta atbildība.

Ceļu ekspluatācijas dienests atbild par ceļa uzturēšanu no transporta kustības 
viedokļa apmier inošā stāvoklī, par vispārējās lietošanas ceļu uzturēšanu 
atbild Transporta infrastruktūras aģentūra. Reģionos par ceļu uzturēšanu 
atbild Ekonomiskās attīstības centrs. Ceļu ekspluatācijas dienesta lomu citās 
vietās pilda vai nu vietējās pašvaldības, privā tās ceļu biedrības, vai ceļu 
īpašnieki. Ceļu ekspluatācijas dienestam ir tiesības uzstādīt ceļa zīmes 
(Likuma par ceļu satiksmi 51. Pants un Lēmuma par ceļu satiksmi 49. Pants). 
Tas atbild par ceļu satiksmes dalībnieku apziņošanu, un, ja nepieciešams, uz 
darba veikšanas laiku daļēji vai pilnīgi slēdz ceļu (Lēmuma par ceļu satiksmi 
50. Pants).
Policijai ir tiesības pārtraukt transporta kustību, uz laiku slēdzot ceļu, 
sacensību vai citu pasākumu laikā, kā arī ārkārtas situācijās ( Likuma par ceļu 
satiksmi 54. Pants un Lēmuma par ceļu satiksmi 51. Pants).

. 

Zīmējums 56. Dažādu šosejas ceļa daļu nosaukumi. (Transporta kustības un 
gājēju pārvietošanās organizēšana, veicot tīkla darbus, Zīmējums 1.)

9.6.5. Atļauja darbu veikšanai ielas vai ceļa posmā 

Jebkuri uz ceļu un ielu teritorijām attiecošies darbi vai pasūtītājam 
izpildāmie darbi uz ceļiem un ielām jāveic tikai pēc atļaujas saņemšanas 
saskaņā ar Likumu par šoseju ceļiem vai municipalitātes celtniecības 
statūtiem. Pieteikums jāsastāda rakstiskā form ā un savlaicīgi jāiesniedz 
iestādei- atļaujas izdevējai (skat. Dotās mācību grāmatas punktu 9.2.3. 
Kabeļu līniju izvietojums uz autoceļiem).
Ja runa ir par ceļa vai ielas posmā uzstādāmu ietaisi vai būvi, kā, piemēram, 
pazemes kabeli vai gaisvadu elektrolīniju, darbu veikšanas atļauja parasti ir 
iekļauta līgumā, ko noslēdz ceļu ekspluatācijas dienests ar ietaises īpašnieku. 
Līguma puses detalizēti saskaņo pienākumus, veicot montāžas un turpmākās 
ekspluatācijas darbus. Līgums ietver prasības ceļu satiksmes organizēšanai 
darbu izpildes laikā.
Atļaujas noformēšanas pieteikumā tiek piestādīta detalizēta informācija par 
veicamo darbu un darba metodēm, darbu izpildes laiku un vietu, norādot 
kontakta datus. Vispārējās lietošanas ceļu kategorijā pieteikumu sastāda uz 
Transporta infrastruktūras aģentūras veidlapas.
Atļaujā tiek norādīti darbu izpildes nosacījumi, piemēram:

- darbus pieļaujams sākt tikai pēc ceļu ekspluatācijas dienesta 
pārstāvja veiktās ceļa satiksmes organizācijas shēmas apstiprināšanas; 
- izpildot ar ceļa konstrukciju saistītus zemes darbus, pirms darbu sākuma 
tiek veikta darbu sākuma kontrole, bet darbus nobeidzot- darbu nobeiguma 
kontrole; 
- izpildot ar ceļa konstrukciju nesaistītus zemes darbus, informācija 
par darbu sākumu un nob eigumu jāpiestāda ceļu ekspluatācijas dienesta 
pārstāvim vai transporta dispečeru centram (tel. 02002100);
- ja darbu izpilde prasa satiksmes vadību, izmantojot zīmi „stop”, ceļu 
satiksmes regulētāji jāapmāca pildīt šos darbus, viņu vārdi jāpaziņo ceļu 
ekspluatācijas dienesta pārstāvim un jāsaņem viņa piekrišana (Likuma par 
ceļu satiksmi 49. Pants);
- gadījumā, ja atļaujas saņēmējs nepilda ceļu satiksmes organizācijas 
prasības vai citas sabiedriskās ceļu satiksmes drošības prasības, ceļu 
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ekspluatācijas dien ests ir tiesīgs novērst pieļautos trūkumus uz atļaujas 
saņēmēja rēķina, ja šos trūkumus atļaujas saņēmējs  ceļu ekspluatācijas 
dienesta noteiktajos termiņos nav novērsis;
- rodoties bīstamām situācijām, kad tiek apdraudēta ceļu satiksmes 
drošība, ceļu ekspluatācijas dienesta pārstāvis ir tiesīgs apturēt darbus līdz 
ceļu satiksmes organizācijas defektu novēršanai.

Līgumā var būt atrunātas ar satiksmes organizēšanu tieši saistītas darbības 
(piemēram, atsauces uz vadošo norādījumu „Transporta un gājēju kustības 
organizācija, veicot tīklu darbus” shēmu), noteikti uz turpmāko tīkla kontroli 
un apkalpošanu attiecošies pasākumi. Dažādu ielu tīklā guldāmo 
komunikāciju tranšeju izstrādei nepieciešamās atļaujas nosauktas par Zemes 
darbu veikšanas atļaujām. 

9.6.6. Ceļu satiksmes organizācija darbu izpildes laikā.

Ceļu satiksmes organizācija darbu izpildes laikā- viena no darbu veikšanas 
atļaujas saņemšanas prasībām. Ceļu satiksmes organizēšanai atsevišķa 
atļauja nav prasīta. Lēmumu par atļaujas izdošanu pieņem atbil stošais 
Ekonomiskās attīstības, transporta un apkārtējās vides centrs. Atļauju 
izdošanas jomas un iestāžu – atļauju izdevēju prakse dažādās vietējās 
pašvaldībās var atšķirties. Policija vai municipālā iestāde var pieņemt 
lēmumus par pagaidu satiksmes organizāciju. Nolikumi par doto jautājumi 
var būt iekļauti municipalitātes būvniecības statūtos („Lēmumu par ceļu 
satiksmi” 49. Un 50. Panti). Jautājumi par ceļu satiksmes organizāciju uz 
privātiem ceļiem jāsaskaņo ar privātā ceļa biedrību, pārvaldītāju vai 
īpašnieku.

9.6.7. Citas atļaujas un paziņojumi.

Pie citām varas iestādēs noformējamām atļaujām cita starpā pieder:

- atļaujas ar troksni saistītu darbu veikšanai;
- atļaujas ielu iežogošanai; 
- atļaujas pārvietojamo platformu izvietošanai;
- atļaujas veselībai kaitīgu darbu izpildei;
- atļaujas speciāliem pārvadājumiem.

Spridzināšanas darbu izpildei noteiktas īpašas prasības, dažas pašvaldības 
pieprasa paziņojumus par spridzināšanas darbu izpildi piestādīt vietējām 
policijas iestādēm.

9.6.8. Kustības ātruma ierobežošanas organizācijas kārtība.

Darbu izpilde uz ceļiem parasti saistīta ar braukšanas ātruma samazināšanu 
zem dotajā ceļa posmā normālos apstākļos atļautā maksimālā ātruma. Darbu 
izpildei saskaņotajā ceļu satiksmes organizācijas shēmā norādīti darbu 
izpildes posmā noteiktie ātruma ierobežojumi. Saskaņā ar trešo personu 
tiesību aizsardzības prasībām darbu izpildītājs sastāda ātruma ierobežošanas 
dokumentu ar norādītām ātruma ierobežošanas vietām tādā viedā, lai 
ierobežojumi būtu pierādāmi ar atpakaļejošu datumu pēc darbu nobeigšanas. 
Nosacījumus fiksē darbu veikšanas atļaujā.

9.6.9. Darba drošības pasākumi.

Darba aizsardzības prasības likumdošanā.

Valsts Padomes Lēmums „Darba aizsardzība celtniecībā” (VNP 205/2009) 
tiek piemērots arī elektrotīklu būves un apkalpošanas darbiem.
Saskaņā ar Lēmuma 3. Pantu „celtniecības līgumdarbu izpildes gaitā 
teritorijas apbūvētājam, projektētājam, darba devējam un individuālajam 
uzņēmējam visiem kopā un katram atsevišķi jānodrošina būvlaukumā 
strādājošo personu drošība, kā arī citu būves objekta ietekmes zonā atrodošos 
personu drošība”. 
Tiesību aktu par celtniecības darbiem zināšana teritorijas apbūvētājam un 
uzņēmējam ir obligāta.
Izpildot darbus elektrotīklā, jāapzinās, ka transporta kustība rada bīstamību 

abām pusēm- transporta darbiniekiem un elektrotīkla darbiniekiem, tādēļ 
jāizpilda pasākumi abu iesaistīto pušu darbinieku aizsardzībai.

Teritorijas apbūvētājs.
Teritorijas apbūvētājam vai citai projektēšanas un projekta realizācijas 
uzraudzību veicošai personai jānodrošina ar projektu saistīto darbību droša 
izpilde, nenodarot kaitējumu darbiniekiem vai ceļu satiksmes dalībniekiem. 
Pieprasījumam par priekšlikumiem pievieno atsevišķu skaidrojumu par 
darbu drošības jautājumiem, t.i. vienotu izziņas dokumentu par darbu drošību 
( VNP 205/2009 8. Pants).

Darba aizsardzības koordinators.
Saskaņā ar Valsts Padomes Lēmuma 5. - 9. Pantiem būvprojektam tiek 
nozīmēts darba aizsardzības koordinātors. Darba aizsardzības koordinātors-
teritorijas apbūvētāja pilnvarots p ārstāvis, kura uzdevums, esot teritorijas 
apbūvētāja nozīmētam pārstāvim, nest atbildību par teritorijas apbūvētājam 
uzliktajiem darba aizsardzības pienākumiem. Šis uzdevums ir teritorijas 
apbūvētāja neatņems pienākums, kas nav izskatāms atrauti no citiem 
pienākumiem.

Ģenerālais izpildītājs.
Ar ģenerālo izpildītāju (Valsts Padomes Lēmuma 205/ 2009 2. Pants) saprot 
ģenerālo uzņēmēju vai viņa prombūtnes laikā pasūtītāju vai citu vadību un 
uzraudzību, piemēram, pār tīkla darbiem, veicošu personu. Ģenerālā 
izpildītāja pienākums- projektam nozīmēt kompetentu atbildīgo personu. 
Ģenerālais izpildītājs sastāda drošas darbu izpildes nodrošināšanas 
pasākumu programmu. Ģenerālais izpildītājs atbild par dažādu 
apakšuzņēmēju darbu koordināciju un darbu drošības organizāciju.
Ģenerālajam izpildītājam jāpārliecinās par normatīvajos aktos paredzēto uz 
īpaši bīstamu darbu veikšanu attiecošos rakstisko plānu esamību (Valsts 
Padomes Lēmuma 205/ 2009 10. Pants).

Darba devējs un patstāvīgais darbu izpildītājs (uzņēmējs).
Visi būves objektā strādājošie uzņēmēji pakļauti ģenerālajam izpildītājam. 
Katrs uzņēmējs nozīmē kompetentu par attiecīgo līgumdarbu atbildīgo 
personu. Katrs uzņēmējs darba devēja statusā sastāda visiem uz ceļa 
izpildāmajiem darbiem iepriekšēju uz šo darbu risku novērtējumu pamatotu 
darba aizsardzību nodrošinošo pasākumu programmu, un programmu 
saskaņo ar ģenerālo izpildītāju. Uzņēmējs atbild par visu nepieciešamo darba 
aizsardzības pasākumu izpildi, un darba izpildei paredzētajiem 
individuālajiem drošības līdzekļiem, ja nav saskaņots kas cits. Būvlaukumā 
jāpielieto Valsts Padomes Lēmuma 205/ 2009 71. Pantā norādītie drošības 
līdzekļi. Katrs darba devējs atbild par savu darbinieku un viņu izpildāmo 
darbu drošību.

Ar ceļu satiksmes drošību saistītie uzdevumi.
Par drošu ceļu satiksmes organizāciju saistībā ar ceļa posmā vai tā tuvumā 
izpildāmajiem darbiem atbild uzņēmējs. Katrā darba objektā nozīmē par 
satiksmes organizācijas atbilstību, par ceļa zīmēm un citiem drošības 
pasākumiem atbildīgo personu. Ceļu satiksmes organizācijas kontrole ir 
iknedēļas  darbu drošības stāvokļa pārbaužu daļa. Neatkarīgi no darbu 
apjoma vai to ilguma uzņēmējam ir pienākums darbu izpildes procesā ievērot 
arī ceļu satiksmes organizācijai un ceļu aprīkojumam uzstādītās prasības. 
Minēto pasākumu mērķis- bīstamu situāciju nepieļaušana, darba drošības 
vadība un normālas transporta kustības nodrošināšana.

Steidzamās ārkārtas un avārijas situācijās nekavējoties jāsazinās ar policiju, 
lai saņemtu ātru un operatīvu  palīdzību, organizējot transpo rta kustību 
ārkārtas situācijā (Likuma par ceļu satiksmi 54. Pants). Šajā gadījumā 
jāsazinās arī ar iestādēm- darbu atļauju izdevējām, bet vispārējās lietošanas 
ceļus skarošos  jautājumos - ar Transporta infrastruktūras aģentūras Ceļu 
satiksmes centru (tel. 0200 2100).
Veicot speciālus pārvadājumus pa vispārējās lietošanas ceļiem, jāievēro 
Transporta ministrijas Lēmuma „Par speciāliem pārvadājumiem un 
speciāliem transporta līdzekļiem“ (1715/92 labojumi 958/98) prasības.
Ar terminu „speciāli pārvadājumi“ sap rot pārvadājumus, kuru krava 
pārsniedz Lēmumā Par transporta līdzekļa izmantošanu uz ceļiem 
(1257/1992) paredzētos pieļaujamos gabarītus vai masu, vai transporta 
līdzekļa kravas raksturs neatbilst norādītā Lēmumu 45. Panta norādēm. 

Uz ceļa strādājošām personām  izvirzītās kvalifikācijas prasības.
Mašīnu operatoriem un uz ceļa strādājošām personām noteiktas Transporta 
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infrastruktūras aģentūras sastādītajai darba drošības un transporta  satiksmes 
organizācijas  apmācību programmai „Drošība uz ceļiem“ (Tietu rva) 
atbilstošas kvalifikācijas prasības. Šim nolūkam jānokārto, saņemot pozitīvu 
atzīmi, kvalifikācijas  eksāmens  „Tieturva 1“ (Drošība uz ceļiem 1) vai 
jāiziet analogs apmācības kurss darba drošības tehnikā. Uzņēmēja darbu 
vadītājiem vai citām par darbu drošību atbildīgām  personām jābūt ar 
kvalifikāciju „Tieturva 2“ (Drošība uz ceļiem 2).

9.6.10.Transporta kustības organizācijas pasākumu realizācija.

Saskaņā ar  „Lēmuma par ceļu satiksmi“ 50. Pantu: „Izpildot satiksmes 
drošību ietekmējošus darbus, ceļš vai ceļa posms jāapzīmē at atbilstošām ceļa 
zīmēm. Ja darba izpildes  nosacījumi to prasa, tad darbu veicējam tādā ceļā 
vai ceļa posmā pilnīgi vai daļēji jāslēdz satiksme, uzstādot attiecīgiem 
noteikumiem un lēmumiem atbilstošas uzbraukšanas novēršanas zīmes un 
signāllukturus“.
Transporta līdzekļu satiksmes organizēšanas pasākumi rūpīgi jāizplāno un 
precīzi jāizpilda. Transporta kustības regulēšanai jābūt efektīvai, precīzai un 
loģiskai. Transporta kustības organizācijas izmaiņas jārealizē elastīgi darbu
izpildes gaitā tā, lai transporta kustības organizācija vienmēr atbilstu objektā 
dotajā brīdī pastāvošajam stāvoklim. Darbi jāorganizē  ar minimāliem  
transporta līdzekļu kustības traucējumiem.  
Sastādot darbu grafiku, pēc iespējas jāizvairās no liela ga barīta kravu 
pārvadāšavas transporta plūsmas maksimuma laikā, kā arī nepieļaut bīstamu 
situāciju rašanos nepabeigtu darbu dēļ. Kopā ar transporta līdzekļu kustību 
jārēķinās arī ar kājāmgājēju un riteņbraucēju, kā arī personu ar īpašām 
vajadzībām kustību. I zpildot darbus uz gājēju vai riteņbraucēju trasēm, 
jāizmanto brīdinošie apzīmējumi.

Ceļa zīmes.
Satiksmes regulēšanai izmanto„Lēmuma par ceļu satiksmi“ 3. Nodaļas 
prasībām atbilstošas ceļa zīmes. Ceļa zīmju kvalitātei jāatbilst  ceļa zīmju 
izgatavošanas prasībām. 
Uz darbu veikšanas laiku balstā  uzstādāmo pagaidu zīmi pieļaujams uzstādīt 
ceļa apmales  malā. Minimālais attālums no uz ceļa apmales uzstādītās zīmes 
līdz brauktuves malai ne mazāks par 0,5 m. Zīme nedrīkst traucēt gājēju un 
riteņbraucēju kustī bu, kā arī ceļa kopšanas darbu izpildi. Ceļa zīmju 
izvietojums dažādos objektos aprakstīts piemēros zemāk.
Nevajadzīgās zīmes nekavējoties jānovāc. Darbu pārtraukuma gadījumos 
vakaros un brīvdienās nevajadzīgās  zīmes jānosedz vai jānovāc.
Transporta līdez ekļu kustības ierobežošanas vai pārtraukšanas ietaišu  
ierīkošanai un izmantošanai Transporta infrastruktūras aģentūra izdeva 
Vadošus norādījumus par transporta kustības ierobežošanas un satiksmes 
pārtraukšanas ietaisēm. Daļai vadības nolikumu ir obligāts raksturs un tie 
jāpilda visiem ceļu ekspluatācijas dienestiem.
Iecirkņa- tīkla darbu objekta - iezīmēšanai un izdalīšanai no vispārējam 
transportam paredzētās teritorijas izmanto Zīmējumā 57- 61. Parādītos ceļa 
iežogojumus, paceļamās barjeras, ceļa blokus vai aizsargkonusus. Ceļu 
satiksmi pārtraucošās ietaises ir dzelteni - sarkanā krāsā, dzeltenām joslām 
secīgi mainoties ar sarkanām. Joslas izveidotas no krāsas atstarojoša 
materiāla vai ir apgādātas ar sarkaniem un dzelteniem krāsu atstarotājiem.
Satiksmi pārtraucošām ietaisēm jābūt tādas konstrukcijas, lai pie tām būtu 
ērti piestiprināt nepieciešamos brīdinošos lukturus un ceļa zīmes. 
Plānojot tīkla darbus, jāizskata iespēja pilnīgi pārtraukt transporta un gājēju 
kustību darbu veikšanas posmā un kustības novirzīšanu pa apkārtceļu.

Gājēju un riteņbraucējukustības  trasē izvietotais darbu izpides iecirknis 
strikti jāatdala no gājēju un riteņbraucēju kustībai paredzētās  zonas. Tranšeju 
norobežošanai izmanto Zīmējumā 59. Parādītās norobežojošāskonstrukcijas. 
Tranšeju aizsardzība jāierīko tā, lai pielnībā izslēgtu iespēju gājējam iekrist 
tranšejā. Gājēju ar redzes traucējumiem izmantojamās trasēs, darba iecirkņu 
iežogošanai jāizmanto  ar apakšējiem šķēršļiem aprīkoti iežogojumi. 

Zīmējums 57. Ceļa zīmes i zvietojums (Transporta kustības organizācija 
tīklu darbu izpildes laikā, zīmējums 2).

Zīmējums 58. Ceļu satiksmes pārtraukšanas ietaises.( Transporta kustības 
organizācija tīklu darbu izpildes laikā, zīmējums 4).
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Zīmējums 59. Kabeļu tranšejas iežogojums (Pori Energia Sähköverkot).

Satiksmes regulētāja darbība.
Par satiksmes regulētāju (Likuma par ceļu satiksmi 49. Pants) var būt 
persona, kurai ir pilni 18 gadi un kurai ir transporta līdzekļa vadītāja apliecība 
vai atbilstošas zināšanas ceļu satiksmes regulēšanā. Pirms darbu sākuma 
satiksmes regulētājam jāiepazīstas ar darba uzdevumu, balstoties uz dotajam 
mērķim sastādītu mācību materiālu (piemēram, Vadošo norādījumu „Ceļu 
satiksmes organizācija veicot tīkla darbus“ pielikumu A „Satiksmes 
regulētāja darbības“) un Ceļu administrācijas elektroniskā formā sastādītos 
mācību materiālus.
Izpildot darbus uz vispārējās nozīmes ceļiem, satiksmes regulētājam jābūt 
ģērbtam standarta SFS- EN471 prasībām atbilstošā 3. Aizsardzības klases 
brīdinošā apģērbā. 
Vienlaicīgi ar paziņojuma par darbu sākumu iesniegšanu ceļu ekspluatācijas 

dienestā ar šo dienestu tiek saskaņota arī satiksmes regulētāja rīcība.
Transporta kustība tiek apturēta ar zīmi „STOP“. Ja nepieciešams, ceļu 
satiksmes regulētājs var lietot radiotelefonu. 
Satiksmes regulētāju apmācības procesā īpaši jāakcentē darbu uz ceļa 
bīstamība un, ka automobiļi pie zīmes  „STOP“ mēdz neapstāties. 
Īslaicīgi veicami darbi.
Ar īslaicīgi veicamu darbu parasti saprot darbus, kuru izpildes ilgums ne 
lielāks par 4 stun dām (puse dienas). Transporta kustības dalībnieku 
brīdināšanai par ceļa darbiem  var izmantot uz ceļa vai uz portatīvām 
piekabināmām brīdinošām  ietaisēm  uzstādītas mirgojošas signālampas. 
Vēlams  uz ceļa uzstādāmās brīdinošās ietaises izmantot arī tādā gadījumā, 
ja brīdinošo informāciju par uz ceļa veicamajiem darbiem  paredzēts nodot 
tikai ar uz transporta līdzekļa vai darba objektā novietotiem rotējošiem vai 
mirgojošiem dzelteni- brūnas krāsas signāllukturiem, kā arī tajā gadījumā, ja 
darba objekts atr odas grūti pamanāmā  vietā. Brīdinošā ietaise jānovieto 
brauktuves labajā pusē vai vienvirziena joslas tajā pusē, kurā atrodas darba 
objekts.

Zīmējums 60. Uz ceļa uzstādāmā brīdinājuma zīme. (Ceļu satiksmes 
organizācija veicot tīkla darbus zīmējums 5.2.)

Montējot gaisvadu elektrolīniju virs ceļa vai veicot citus īslaicīgus darbus, 
transporta kustība tiek apturēta abos virzienos. Satiksmes regulēšana un 
transporta apstāšanās vietas jāorganizē tā, lai satiksmes regulētājs būtu labi 
redzams no abām  pusēm.Paziņojums par ceļa slēgšanu nododams transporta 
dispečeru centram ( telefons 0200 2100).

Zīmējums 61.Portatīvā brīdinošā ietaise. Ceļu satiksmes organizācija veicot 
tīkla darbus zīmējums 5.1.)

Satiksme darba objektā.
Ģenerālā darbu izpildītāja atbildīgajai personai ir pienākums kontrolēt darba 
objektā strādājošā transporta kustību ar nolūku nepieļaut bīstamas situācijas 
un kavēkļus  pārējā transporta kustībai. Autotransporta līdzekļus, darba 
mašīnas un darba objekta ietaises aizliegts nepamatoti novietot un atstāt uz 
ceļa braucamās daļas gadījumā, ja ceļš atvērts vispārējai lietošanai. Pēc darbu 
nobeigšanas tie jānovieto vai nu ārpus ceļa braucamās daļas vai no pārējās 
ceļa braucamās daļas atdalītā ar paceļamām barjerām un brīdinošām 
gaismām  iežogotā teritorijā. Darba objektos un izņēmuma gadījumos 
saskaņā ar Likuma par ceļu satiksmi prasībām transporta līdzekļu un darba 
mašīnu brīdinošām gaismām vienmēr jābūt ieslēgtām.

Brīdinošais apģērbs.
Izpildot darbus uz ceļiem, jālieto standartam SFS - EN471 at bilstošs labi 
saskatāms darba apģērbs. Gadījumā, ja līguma nosacījumos vai citos 
vispārējas lietošanas ceļu darbu izpildes nolikumos nav atrunātas prasības 
darba apģērbam, darbos uz vispārējās lietošanas ceļiem jāievēro Transporta 
infrastruktūras aģentūras noteiktie principi, kuri paredz, ka brīdinošajam 
apģērbam jāatbilst  2. Aizsardzības klasei, un satiksmes regulētāja apģērbam 
- 3. Aizsardzības klasei. Veicot darbus uz citiem ceļiem, darba apģērba 
aizsardzības klasi nosaka ceļu ekspluatācijas dienests v ai darba apģērba 
aizsardzības klasi nosaka, pamatojoties uz darbu uzņēmēja veikto darba risku 
analīzi.

Darba objektu aizsargājošās būves un  šķēršli.
Darba objekta aizsardzībai tā  garenvirzienā var izmantot iežogojošas un 
aizžogojošas betona konstrukcija s. Brauktuvi šķērsojoša bīstama tranšeja 
jāaizsargā kā ar ceļu  aizžogojošu ietaisi, tā arī ar pirms tranšejas iekārtotu 
drošības zonu un transporta līdzekli noturošām izbūvēm (smilšu kaudzes, 
autoriepu krāvumi).  Pirms ceļa posmiem ar intensīvu transporta kustību, 
kuros tiek veikti īslaicīgi ar transporta līdzekļiem vai darba mašīnām veicami 
darbi (vai darba objekts darba gaitā pārvietojas), vēlams uzstādīt brīdinošos 
transporta līdzekļus. 
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9.6.11. Satiksmes organizācijas piemēri.

Darba aizsardzības centra izdevumā „Ceļu satiksmes organizācija veicot tīkla 
darbus“ doti piemēri ceļu satiksmes organizēšanai dažādos objektos.
Zemāk parādīti daži piemēri ceļu satiksmes organizēšanai būvējot 
elektrotīkla kabeļu līnijas. Detalizētas instrukcijas doto piemēru realizācijai 
ievietotas norādītajā izdevumā. 

Zīmējums 62. Darbi apdzīvotā vietā, atļautais maksimālais ātrums 50 km/st, 
braucamā daļa veicamo darbu dēļ sašaurināta (Ceļu satiksmes organizācija 
veicot tīkla darbus, zīmējums A2.)

Zīmējums 63. Darbi aiz  apdzīvotas vietas robežas, darbi uz ceļa braucamās 
daļas (Ceļu satiksmes organizācija veicot tīkla darbus, piemērs B5.)

Zīmējums 64. Darbi aiz  apdzīvotas vietas robeža, darbi uz ceļa braucamās 
daļas krustojuma tuvumā (Ceļu satiksmes organizācija veicot tīkla darbus, 
piemērs B6.)
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Zīmējums 65. Darbi uz ceļa ar sadalošo joslu, darbs uz ceļa nomales (Ceļu 
satiksmes organizācija veicot tīkla darbus, piemērs C3.)
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10. Tranšeju izstrāde
10.1. Kabeļu tranšejas izmēri.
10.1.1. Kabeļu tranšejas dziļums.
Tranšejas dziļums atkarīgs no tajā guldāmā kabeļa tehniskajiem rādītājiem 
un vides apstākļiem: grunts īpašībām un sasaluma rakstura.
Standartā SFS 6000-8-814 doti sekojoši norādījumi kabeļu guldīšanai zemē:

«814.3. Kabeļa izvietojums un montāža
Zemē guldāmie kabeļi jāiegulda pietiekošā dziļumā vai tiem jāierīko speciāla 
aizsardzība pret mehāniskiem bojājumiem. Kabeļa ieguldīšanas dziļums 
atkarīgs no vides un vietējiem apstākļiem: grunts īpašībām un sasaluma 
rakstura, zemes īpašnieku attieksmes un zemes īpašu ma izmantošanas 
mērķiem (piemēram, vai zemes īpašums ir aramzeme), iespējamās transporta 
kustības un tās intensitātes u. C. Faktoriem. Speciālas prasības kabeļu 
ieguldīšanas dziļumiem norādītas 705. Un 708. Nodaļās.
Ja speciālajos standartos nav citu prasību, kabeli ieteicams guldīt dziļumā ne 
mazākā par 0,7 m. Atkarībā no apkārtējās vides apstākļiem un kabeļa 
papildus aizsardzības veida pēc tīkla īpašnieka un montāžas organizācijas 
ieskatiem ieguldīšanas dziļumu kabelim metāla apvalkā var samazināt.

Ar mehānisko aizsardzību aprīkotam zemē ieguldītam kabelim, kuram nav 
ierīkota pieskaršanās sprieguma aizsardzība, piemēram, AXMK vai 
AXMKE kabeļiem, dažādos ieguldīšanas dziļumos jāievēro tabulas 814A 
(skat. Tabulu 16.) prasības. 

Pazemes kabeļiem jābūt aizsa rgātiem no lieliem akmeņiem, asiem 
akmeņiem, kā arī no citiem analogiem priekšmetiem vai nu pielietojot 
mehāniskās aizsardzības līdzekļus, piemēram, caurules, vai apkārt kabelim 
izveidojot smalkgraudainu smilšu klājumu.

Ieteicams virs zemē ieguldītā kabeļa 0,2- 0,4 m attālumā no zemes virsmas 
ieklāt kabeļa novietojumu norādošu signāllentu”.

Par mehāniskās aizsardzības līdzekļiem izmanto standarta prasībām 
atbilstošus plastmasas cauruļvadus, par mehāniskās aizsardzības līdzekļiem 
var izmantot arī citas analogas stiprības caurules, renes vai plates.
Kabeļa ieguldīšanas dziļumu var uzskatīt par kabeļa aizsardzības faktoru. 
Vispārējs spēka kabeļu ieguldīšanas dziļuma noteikšanas princips- augstāka 
sprieguma kabeļus iegulda dziļāk. Tāpat dziļāk iegulda pašus svarīgākos 
vadības kabeļus.

Zīmējums 66. Kabeļu tranšejas izmēri.

Parasti izmanto sekojošus kabeļa ieguldīšanas dziļumus:

kabeļi ar spriegumu ≤ 1 kV - no 0,5 līdz 0,7 m,
kabeļi ar spriegumu no 6 līdz 20 kV - 0,7 m,
kabeļi ar spriegumu no 30 līdz 45 kV - 0,9 m,
kabeļi ar spriegumu 110 kV - 1,2 m,
vadības un telefona sakaru kabeļi - no 0,5 līdz 0,7 m.

Zem vispārējās lietošanas ceļa izvietotās tranšejas dziļumam jābūt ne 
mazākam par 0,8 m un zem dzelzceļa- ne mazākam par 1,4 m. Tomēr jāizvairās 
arī no pārāk dziļām tranšejām, tāpēc ka no tranšejas izņemtās grunts masa var 
izrādīties ļoti liela, un kabeļa atrakšana tālākā nākotnē- pārāk darbietilpīga.

Tabula 16. Standarta SFS 6000 -8-814. Tabula 814A „ Ar metāla apvalku 
neapgādāta pazemes kabeļa aizsardzība dažādos ieguldīšanas dziļumos”.

Kabeļa ieguldīšanas 
dziļums, h

Izejot no standartm 
SFS-EN 50086 -2-4 
atbilstošās 
triecienizturības

Izejot no standartam SFS 
5608 atpilstošās stiprības 
klases

h > 0,7 м signāllenta signāllenta

0,5 м < h < 0,7 м neliela slodze  L neliela slodze  C

0,3 м < h < 0,5 м pagalms 
un apstādījumu zona parastā slodze  N liela slodze  A

0,3 м < h < 0,5 м citas 
teritorijas

parastā slodze N vidēja slodze  B

10.1.2. Tranšejas dibena (pamatnes) platums.

Tranšejas dibena platums atkarīgs no ieguldāmo kabeļu skaita un 
aizsardzības veida. Viena kabeļa ieguldīšanai pietiekama 20 - 30 cm plata 
tranšeja.
Mīkstā un irdenā gruntī tranšejas platumam jābūt lielākam, šajā gadījumā 
tranšejas platums nosakāms rēķinoties a r tranšejas nostiprināšanas 
konstrukcijām.
Ieguldot vienā kopīgā tranšejā vairākus spēka vai vadības kabeļus, attālumam 
starp kabeļiem jābūt ne mazākam par kabeļa platumu. 

SFS 6000-8-814, punkts 814.3:
„--- Ieguldot paralēli vienā kopīgā tranšejā spēka un telekomunikāciju 

kabeļus, attālumam starp tiem jābūt pietiekošam”. 
Vadības kabeļi, kā arī telefona kabeļi var saskarties. Attālumam starp vadības 
kabeļiem un telekomunikācijas kabeļiem jābūt ne mazākam par 5 cm.
Attālumam starp augstsprieguma kabeli un telekomunikāciju kabeli jābūt ne 
mazākam par 0,5 m.

Kabeļu tranšejai jābūt iespējami taisnai, pagriezienos un leņķos jāievēro 
kabelim uzstādītās minimālā pieļaujamā liekuma rādiusa prasības.
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Zīmējums 67. Kabeļa tranšejai jābūt iespējami taisnai (Pori Energia 
Sähköverkot).

10.2. Kabeļu tranšejas augšējā slāņa atrakšana.

10.2.1. Augsnes auglīgais slānis.

Augsnes auglīgo slāni no kabeļu tranšejas var noņemt jau pirms zemes 
rakšanas darbu sākuma. Noņem apmēram 25 cm platu augsnes slāni, mērot 
no iezīmē tās kabeļu tranšejas robežas. Noņemto augsni nokrauj 1,5 m 
attālumā no tranšejas malas tajā tranšejas pusē, kuru neizmanto satiksmei.

10.2.2. Zālāji un apstādījumi.

Vietās, kur kabeļu līnijas trase šķērso zālājus vai apstādījumus, grunts 
izņemšanas paņēmiens jāsaskaņo ar zemes īpašnieku. Zemes rakšanas darbus 
parasti veic ar ekskavatoru, un pēc kabeļa ieguldīšanas zālāji un apstādījumi 
jāatjauno. 

10.2.3. Akmens un plākšņu ielu segums. 

Pildot neliela apjoma darbus, ielu akmens un plā kšņu segumu noņem a r 
rokām. Liela apjoma darbos izmanto ekskavatorus, bet arī šajā gadījumā 
sākuma etapā darbi jāveic ar rokām. Plāksnes vai akmeņus noņem no zemes 
darbu veikšanas zonas un pārvieto uz norādītu vietu.

10.2.4. Ceļa seguma noņemšana.

Ieguldot kabeļus, asfalta segumu trasē noņem kabeļa guldīšanas darbam 
nepieciešamā platumā, nodrošinot iespējami taisnu griezuma malu. 
Jāizvairās no asfalta seguma sabojāšanas aiz zemes darbu veikšanas 
robežām.
Asfalta seguma noņemšanai parasti izmanto ekskavatoram piestiprinātu 
asfalta griezēju.

Zīmējums 68. Asfalta seguma griešanai paredzēts ekskavators (Tampereen 
Vera).

10.3. Sasalušas grunts slāņa izņemšana.

10.3.1. Sasaluša grunts slāņa irdināšana.

Sasalušas grunts irdināšanu izmanto posmos, kuros nav pazemes kabeļu vai 
citu komunikāciju. Posmos ar pazemes komunikācijām izmanto grunts 
atkausēšanu.
Visefektīvākā sasaluša grunts slāņa irdināšanas ietaise ir ekskavatoram 
piestiprināts hidrauliskais āmurs. Šī ietaise noder arī citu cietu grunts frakciju 
irdināšanai.
Nelielos objektos grunts irdināšanai var izmantot pneimatiskam 
kompresoram pievienotas urbšanas vai atskaldīšanas ietaises, kā arī 
trieciena- rotējošas urbšanas ierīces ar iekšdedzes dzinēju piedziņu.

Zīmējums 69. Sasaluša grunts slāņa mehanizēta irdināšana. (T ampereen 
Vera).

10.3.2. Sasaluša grunts slāņa atkausēšana.
Sasalušas grunts zemes rakšanas darbos mūsdienās parasti izmanto grunts 
atkausēšanu. Visizplatītākā grunts atkausēšanas metode -naftas sprauslas 
liesmas un dūmgāzu tieša iepūšana gruntī izvietotā 20- 40 m garā galerijā. 
Diennakti ilga liesmas un dūmgāzu pūšana ir pietiekoša pat lielākā dziļumā 
sasalušas grunts atkausēšanai. Pēc atkausēšanas grunti var izņemt ar 
parastajiem paņēmieniem. Izmanto arī grunts atkausēšanu ar tvaiku.
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Zīmējums 70. Ierīce grunts atkausēšanai izmantojot naftas produktu 
sprauslu.

Ja atkausējamais posms nav liels, un elektroenerģijas avots nav tālu, 
piemēram, darba objekts atrodas tuvu transformatoru apakšstacijai vai kabeļu 
skapim, tad grunts atkausēšanai var izmantot šim nolūkam paredzētas 
elektriskās ietaises: elektriskie paklājus vai saliekamos sildīšanas elementus.
Neliela grunts laukuma, piemēram, luksofora balsta pamata, atkausēšanai 
izmanto šķidrās gāzes degļa liesmu.

10.4. Tranšejas izstrāde ar rokām.

Tranšejas i zstrādi ar rokām izdara objektos, kur, veicot mehanizētu 
grunts izņemšanu no tranšejas, pastāv lieli kabeļa sabojāšanas vai cita veida 
zaudējumu nodarīšanas riski. Veco kabeļu izvietojuma vietās tranšeju 
izstrāde ar rokām tiek veikta paralēli mehanizētajaitranšejas izstrādei.

10.5. Mehanizētā tranšejas izstrāde. 

Tranšejas izstrādei dažādos objektos izmanto dažādus ekskavatorus- no 
lieliem riteņu ekskavatoriem lielajos objektos līdz mazgabarīta 
ekskavatoriem mazajos objektos. Zemes darbus parasti veic sp ecializēta 
uzņēmēja organizācija. Ekskavatorus apgādā ar objektam atbilstošiem 
kausiem.

Atrokot vecos kabeļus speciālos objektos, var izmantot  uz ekskavatora 
uzstādītas kabeļu sukas.

10.6. Zemes darbu izpilde.

10.6.1. Zemes darbu trases iezīmēšana.

Ekskavatora pārvietošanās trases iezīmēšana apbūvētās teritorijās 
jāveic maksimāli rūpīgi. Parasti trasi sagatavo zemes darbu izpildes virzības 
gaitā. Rūpīgi sagatavošanas darbi ļauj no zemes darbu izpildes viedokļa 
noteikt labāko, no šķēršļiem brīvāko trasi.

Zīmējums 71. Brīdinošie apzīmējumi par zemes darbu trasē esošu svešu 
līniju.

10.6.2. Mīkstās grunts izstrādāšana.
Par mīkstu uzskata ar lāpstu viegli izrokamu grunti, kuru var aizvākt ar rokas 
instrumentiem. Pie mīkstās grunts veidiem Somijā pieskai tāma smilšaina 
grunts, melnzeme un grants.
Tranšeju vienam kabelim izstrādā ar ekskavatoram uzstādītu speciālu šauro 
kausu, kas atļauj izrakt nepieciešama platuma tranšeju un ļauj izvairīties no 
liekas grunts pārvietošanas. Atrokot ar betona renēm aizsargā tus vecos 
kabeļus, jāizmanto bezzobu kauss ar gludu apmali.
Izstrādājot tranšeju trases posmā, kurā ir arī citas pazemes komunikācijas, 
bez ekskavatora operatora jānozīmē vēl viens darbinieks, kurš dod 
operatoram norādījumus un nepieciešamības gadījumā sarežģītā posmā rok 
tranšeju ar lāpstu. 
Ar signālierīcēm neapzīmētā teritorijā ekskavatora operators tranšejas 
izstrādi līdz norādītajai vietai veic patstāvīgi.
No tranšejas izņemto grunti noklāj vienā tranšejas pusē pietiekošā attālumā 
no tās, lai nepieļautu izņemtās grunts iegrūšanu atpakaļ tranšejā. Akmeņi un 
cieti zemes gabali jāaizvāc no tranšejas malas, lai kabeļa ievilkšanas procesā 
tie nekristu tranšejā un nebojātu kabeli.

Zīmējums 72.Darbs ar ekskavatoru (Pori Energia Sähköverkot).
Ja grunts ir mīksta un pastāv tranšejas iegrūšanas draudi, tranšejas sienas uz 
kabeļa guldīšanas laiku jānostiprina. Tranšejas sienu nostiprināšana ir samērā 
sarežģīta operācija, tomēr palaikam bez tās iztikt nav iespējams. Tranšejas 
sienu nostiprināšanai izmanto dēļus vai šim nolūkam piemērotas celtniecības 
plāksnes. Birstošās gruntīs tranšejai jābūt pietiekoši platai, lai 
nostiprināšanas konstrukcijas netraucētu kabeļa guldīšanu.
10.6.3. Cietas grunts izstrāde.
Pie cietām gruntīm pieder, piemēram, sablīvēta morēnu vai klinšaina grunts, 
kuru irdināšanai jāpielieto speciāli triecienu instrumenti. Klinšainas grunts 
un sasalušas mīkstās grunts izstrādi veic ar līdzīgām metodēm.
Grunts slāņu irdināšanai pirms to izrakšanas parasti izmanto hidrauliskos 
triecienu instrumentus. Dažreiz jāveic arī spridzināšanas darbi. Tomēr 
sarežģīto aizsardzības organizācijas pasākumu dēļ spridzināšanu izmanto 
tikai kabeļa tranšejas izstrādei klintī.
Lielgraudainu frakciju gruntis parasti nākas no trases aizvest. Tās nav 
derīgas tranšejas aizbēršanai- asi akmeņi var kabeli sabojāt.
Veicot zemes darbus uz ielām un ceļiem, izņemto grunti nākas uzreiz iekraut 
kravas mašīnās un izvest uz poligoniem. Ceļu ekspluatācijas dienests pieprasa 
ielas teritorijā esošo kabeļu tranšeju aizbērt ar noteikta rak sturojuma 
materiāliem. Izpildot zemes darbus, izņemtās grunts slāņi sajaucas, tādēļ tāda 
grunts tranšejas aizbēršanai nav izmantojama.
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Zīmējums 73. Tipiska kabeļa tranšeja. Izņemtā grunts aizvesta, tāpēc ka, 
izpildot darbus ziemas sezonā, tā piesaltu pietranšeja malas.
10.6.4. Gruntī izvietotie vecie kabeļi.
Veicot zemes darbus trases posmos ar darbā esošiem kabeļiem, jābūt 
maksimāli akurātam. Tādos trases posmos zemes darbus vēlams izpildīt ar 
rokām jau agrīnā darbu veikšanas etapā. Jauns kabeļu atrakšanas paņēmiens 
ir kabeļu atrakšana izmantojot kabeļu sukas.

Zīmējums 74. Kabeļu suka tranšejas atrakšanā.

Izstrādājot tranšeju zem darbā esoša kabeļa, kabeļa piekāršanu izdara, 
piemēram, sekojoši:

- aizvāc piekaramos kabeļus aizsargājošās renes,
- nodrošina kabeļa marķējuma saglabāšanu, 
- kabeļus ievieto no bieza dēļa izgatavotā renē, un reni aizver ar vāku,

- pāri tranšejai pārliek šķērskokus, un ar metāla stiepli tiem piesien dēļu renes. 

Zīmējums 75. Veco kabeļu nostiprināšana izstrādājot tranšeju.

10.7. Transporta maģistrāļu šķērsošana.
10.7.1. Vispārējas norādes.
Parasti, ieguldot lokano kabeli, to paredz noteiktos trases posmos ievilkt 
zemē  ieguldāmās caurulēs. Tādi posmi ir krustojumi ar transporta 
maģistrālēm, ielām, autoceļiem, dzelzceļiem, kā arī estakādēm. 
Ja kabeļu līnijas trasē nav darbā esošu cauruļvadu, transporta maģistrāļu 
krustojumus izpilda zemes darbu veikšanas etapā, tranšeju izstrādā rokot vai 
izmantojot speciālas ietaises. Jebkādu zemes darbu uz transporta 
maģistrālēm gadījum ā, jāsaņem ceļu ekspluatācijas daļas atļauja kabeļu 
izvietošanai un zemes darbu veikšanai. Atļauju saņemšanas procedūra 
aprakstīta šīs grāmatas 9. Nodaļā „Kabeļa guldīšanas sagatavošana“.Zemes 
darbu atļauja ietver sevī arī konkrētam objektam nepieciešamo ceļu 
satiksmes organizācijas shēmu.
Zemes rakšanas darbu izpildes atļaujas šosejas ceļu posmos un apdzīvoto 
vietu galvenajās ielās netiek izdotas, to krustošana jāveic bez ceļu seguma 
sagraušanas. Mūsdienās ir ļoti sarežģīti pārtraukt satiksmi pat pašā mazākajā 
ceļā, un pilnīgi neiespējami pilnīgi pārtraukt satiksmi visā ceļā. Ieguldot 
komunikācijas pāri ceļam, pārtrauc satiksmi tikai brauktuves joslas daļā. 
Ceļa satiksmes vadība darba objektā jāorganizē maksimāli rūpīgi, ja to 
nedarīs, darbinieku un ceļu satiksmes dalībnieku drošība būs apdraudēta. 
Izpildot darbus tumšā diennakts laikā, darba iecirknim jābūt apgaismotam 
atbilstoši drošības prasībām. Sarežģītos objektos darbi jāorganizē gada laikā 
kad trasē ir vismazākā satiksmes aktivitāte  . 
10.7.2. Cauruļvadu ieguldīšana zem transporta maģistrālēm.
Aizsargājošos cauruļvadus izgatavo saskaņā ar standarta SFS 5608 
prasībām. Mūsdienās parasti izmanto polietilēna cauruļvadus. 
Cauruļu ārējais diametrs- 50, 75, 110, 140 mm, cauruļu krāsa- dzeltena. 
Telekomunikāciju cauruļu krāsa- sarkana. Saskaņā ar standartu SFS 5608 no 
radiālās izturības un triecienizturības viedokļa, kabeļu aizsargcaurulēm ir 
divas stiprības klases- „A” un „B”. „A” klases cauruļvadam radiālā izturība 
ir SN≥ 16 kN / m2 un „B” klases cauruļvadam- SN≥ 8 kN / m2.
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Zīmējums 76. Cauruļvada ieguldīšanas

Lielām mehāniskām slodzēm paredzētos „A” klases cauruļvadus (klase SH 
16) izmanto guldīšanai uzbērtā grunts spilvenā un ar smiltīm aizberamās 
tranšejās trases posmos ar smagā transporta kustību un šķērsojumos ar ielām, 
autoceļiem un dzelzceļiem.
Vidējām mehāniskām slodzēm paredzētos „B” klases cauruļvadus (klase SH 
8) izmanto guldīšanai ar smiltīm aizberamās tranšejās un uzbērtā grunts 
spilvenā trasēs bez smagā transporta kustības. „B ” klases cauruļvadam 
maksimālais ieguldīšanas dziļums- 6 m.
Sadales tīklu kabeļus cauruļvados iegulda šādi: vienā cauruļvadā viens 
kabelis. 
Citās sistēmās vienā caurulē parasti iegulda tikai tos kabeļus, kuru 
vienlaicīga ievilkšana caurulē iespējama, pie mēram, ne vairāk kā 4 ielas 
apgaismošanas kabeļus vai zemsprieguma kabeli un ielas apgaismojuma 
kabeli, kā arī 2 nelielus vadības kabeļus vai zemsprieguma kabeļus. Kabeļu 
skaits atkarīgs arī no caurules garuma, ievelkamo kabeļu skaits jānovērtē  
katrā konkrētā gadījumā.

Zīmējums 77. Ielas (ceļa) šķērsojums. (Pori Energia Sähköverkot)

Zem cauruļvada ierīko vismaz 5 cm biezu smilšu spilvenu, noblīvētu tādā 
veidā, lai cauruļvads visā garumā vienmērīgi balstītos smilšu slānī. Šķērsojot 
ielas brauktuvi, cauruļvadu zem brauktuves iegulda tā, lai caurules gals par 
vismaz 50 cm pārsniegtu brauktuves malu. 
Nākotnes vajadzībām šķērsojumos iegulda rezerves caurules. Rezerves 
caurules iegulda tā, lai tās būtu viegli atrodamas un atrokamas.
Rezerves caurules iegul da ar izvadu pietiekošā attālumā no objekta 
konstrukcijām, zem kurām tās ieguldītas, piemēram, no seguma. Brīvo 
cauruļu izvietojumu, izmērus un skaitu atzīmē kabeļu līniju kartē.

Zīmējums 78. Pazemes kabeļa ar spriegumu lielāku par 1 kV un līdz 45 kV 
ieguldīšana zem autoceļa. ( 07.03.2011. Vadošo norādījumu „Elektrolīnijas 
un autoceļi” Zīmējums 13.)

Zīmējuma 78.shēmas paskaidrojums:
a)   Zem ceļa un ceļmalas grāvja ieguldīta metāla, betona vai plastmasas ar 
betona platēm nosegta aizsargcaurule ar tajā ievilktu līdz 45 kV sprieguma 
kabeli, caurules gals- 1 m attālumā no šķērsotā grāvja.
b)   Zem ceļa brauktuves, ceļa malas un grāvja ieguldītās šķērsojošās caurules 
stiprības klase ne zemāka par „A” klasi, tās gals izvests aiz grāvja dibena 
vismaz 1 m attālumā joslas nogāzes virzienā.
c)  Līnija zem vairākām transporta maģistrālēm vai zem platas ceļa joslas  
ieguldīta gruntī bez akmeņiem ar virzītā urbuma paņēmienu. Aizsargcaurules 
materiāls- plastmasa. Vadoties no ceļa konstruktīvajiem elementiem un 
augsnes auglīgā slāņa biezuma, optimālais ieguldīšanas dziļums 1,3- 2,5 m. 
Caurule šķērso grāvi, un tās gals atrodas vismaz 1 m attālumā no grāvja 
dibena ceļa joslas ārējās nogāzes virzienā.
10.7.3. Mehānismi šķērsojumu ierīkošanai.
Pastāv vairākas metodes kabe ļa cauruļu guldīšanai zem transporta 
maģistrālēm, kura atļauj kabeļus ieguldīt nesagraujot maģistrāļu segumu un 
nepārtraucot satiksmi pa tām. Pakalpojumi cauruļu guldīšanai ar minēto 
metodi jāiepērk no specializētiem uzņēmējiem.
„Kurmja” metode ( kabeļa ieguldīšana ar pneimatisko triecienu mehānismu).

Metode noderīga kabeļu guldīšanai zem ielas, dzelzceļa uzbēruma, dārza 
teritorijas un tml. Izmanto plastmasas caurules ar ø 50-140 mm.
Dotajā metodē ar pārvietojamu uzgali un pneimatisko piedziņu apgādātam 
metāla cilindram ar starta platformas un viziera ietaises palīdzību tiek uzdots 
precīzs pārvietošanās virziens.
Caurules piestiprina velkošajam cilindram. Ietaises virzuļa trieciena spēks 
stumj cilindru uz priekšu, cilindrs velk sev līdzi cauruli. Grunts ap velkošo 
ietaisi un cauruli sablīvējas. Dotās metodes labākās īpašības izpaužas mīkstā 
gruntī virs gruntsūdeņu līmeņa. Metode noderīga sekojošās gruntīs: grants, 
smiltis, smilšmāls un māls. Metode neder lielus akmeņus saturošās gruntīs 
un zem gruntsūdeņu līmeņa. 
Caurules ieguldīšanas garums 6- 42 m.
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Zīmējums 79. Principiālā shēma darbiem ar „kurmja” metodi šķēršļotā 
apvidū. (Lännen Alituspalvelu).
Horizontālā urbšana.
Dotajā metodē aiz kanālu izurbušās urbja galvas novietots mērītājs- devējs, 
kurš par darba izpildi saņemto informāciju nodod urbšanas ietaises vadības 
blokam, kurš, savukārt, virza urbšanas ietaises galvu zem objekta pietiekošā 
attālumā no tā. Piemēram, šķērsojot upi. 
Pirmajā horizontālās urbšanas etapā kabeļa trasē līdz ievelkamajai caurulei 
izurbj neliela diametra t. S. Piloturbumu. Mīkstajās gruntīs piloturbumu 
ierīko ar augsta spiediena ūdens strūklu, cietākās gruntīs ar t.s. dubļu motoru 
(sūkni).
Sasniedzot uztvērēju bedri mērītāju- devēju un urbja galvu demontē, un to 
vietā uzstāta papl ašinātāju un rotējošo skrūvi, kuram piestiprina izurbtajā 
kanālā ievelkamo kabeļa cauruli. Ievelkot cauruli, urbšanas mālainais 
šķīdums iesmērē un aizsargā caurules virsmu un pakāpeniski izveido kabeļa 
aizsargcauruli aptverošu mālainu spilvenu.

Zīmējums 80. Horizontālās urbšanas darbu etapi. (Lännen Alituspalvelu).
Doto metodi izmanto kabeļu aizsargcauruļu ieguldīšanai. Metode īpaši 
noderīga mīkstajās gruntīs, piemēram, purvos, ūdenskrātuvēs, lieguma 
zonās, kā arī autoceļu šķērsojumos. Var izmantot urbumu ierīkošanai klintīs. 
Cauruļu ieguldīšanas garums, piemēram, līdz 500 m. Diametri 50- 400 mm. 
Piemērota grunts: māls, smilšmāls, smiltis un homogēna pamata grunts.
Urbšana ar triecienmehānismiem.
Urbšanu ar triecienmehānismiem izmanto problemātiskā jauk tā gruntī. To 
var izmantot arī klinšainās gruntīs.
Noder kabeļu guldīšanai zem ielām, dzelzceļa uzbērumiem, kanāliem, 
pacelšanās joslām, asfalta segumiem un citām teritorijām.

Tas ir urbšanas paņēmiens, ar kuru grunts agregātu sagraušana notiek, uz 
grunti iedarbojoties ar horizontālās urbšanas triecienmehānismu, un 
izveidotajā kanālā urbšanas virzības gaitā tiek ievilkta tajā paliekoša metāla 
aizsargcaurule. Ja nepieciešams metāla caurules posmus savieno metinot. 
Metāla aizsargcaurulē ievelk plastmasas caur ules kabeļiem. Diametri 219-
1220 mm. Caurules ieguldīšanas garums 6- 90 m.

Zīmējums 81. Urbšana ar triecienmehānismu, aizsargcaurulē iestiprināta 
triecienmehānisma galva. (Lännen Alituspalvelu).
10.8. Kabeļu tranšejas dibens.
Parastās tranšejas dibens j āizlīdzina un jānoklāj ar smiltīm. Ja ielu 
apgaismojuma kabeļus paredzēts guldīt, neizmantojot siles, tad tranšejas 
dibens var būt relatīvi nelīdzens, tomēr tas obligāti jāpārklāj ar vismaz 5 cm 
biezu smilšu slāni. Smilšu piebēršana nav nepieciešama vieglās smilšu vai 
melnzemes gruntīs.
Ja tranšejas dibenam noteiktas paaugstinātas gluduma prasības, īpaši, 
klinšainās gruntīs, tad tas jāpārklāj ar filtrējošu audumu, kas nepieļauj smilšu 
izskalošanu. Smilšu izskalošanās gadījumā kabeļi, nosēžoties tranšejas 
dibenā, var tikt sabojāti.

Zīmējums 82. Kabeļu tranšejas dibena noklāšana.
Gadījumā, ja kabeļa tranšejā iegulda vara trosi vai analoga materiāla 
zemētāju, šie montāžas darbi jānobeidz pirms smilšu spilvena nobēršanas.
10.9. Kabeļu sada ļņu skapju pamatu un kabeļu savienošanas vietu 
ieguldīšana kabeļu tranšejā.
Pamata ieguldīšanu veic, rēķinoties ar sadalnes skapja izmēriem un modeli. 
Piemēram, 130 cm x 130 cm izmēra skapim tā pamata būvbedres dziļums ir 
100 cm. Skapja cokolu nostāda vertikālā stāvoklī būvbed res aizmugurējā 
daļā tā, lai cokola augša būtu 20- 30 cm virs ielas seguma. 
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Zīmējums 83. Kabeļa sadal nes skapja pamata un kabeļu savienošanas 
uzmavas vietas ierīkošana tranšejā.

Tabula 17. Kabeļu savienošanas uzmavu būvbedres izmēri.

Kabeļa 
spriegums
kV

Garums 
(a), cm

Platums 
(b), cm

Dziļums 
(c), cm

110 700 200 140

20 un 30 350 250 100

10 350 200 100

1 200 150 80

Sakaru 
kabelis

200 200 80

Garums un platums- izmēri tranšejas dibenā.
Viegli nostieptam kabelim (parasti zemsprieguma kabeļi) savienošanas 
uzmavu būvbedri nerok, bet kabeļa savienošanu veic zemes virspusē. Tādos 
gadījumos savienošanas uzmavas parasti uzstāda pie balsta pamata, pirms 
kabeļa vai analogā vietā.
10.10. Kabeļu kanāli.
Kabeļu kanālus būvē kabeļu kanalizācijai ielās, pagalmu teritorijās, kabeļus 
iegulda jau gatavos kanālos. Kabeļu kanāli var beigties kabeļu akās, akas var 
novietot arī starp kabeļu kanāliem. Caur kabeļu akām kabeļus var ieguldīt 
kanālos vai kabeļu akas var atvieglot kabeļu ievilkšanu, ja tās izmanto kā 
caurejošas akas. 
Kabeļu kanālu izbūve ir īpašs celtniecības darbu veids, kurus izpilda saskaņā 
ar kabeļu cauruļu ražotāju instrukciju prasībām.
Kabeļu kanālus izbūvē, piemēram, sekojošos objektos:
Atkarībā no ekspluatācijas apstākļiem ar smiltīm aizbērtus kabeļu kanālus 
izbūvē, piemēram, līnijas trases posmos parkos un zem trotuāriem, kur ir 
zema satiksmes intensitāte. Pie paaugstinātu prasību risinājumiem pieder 
betona apvalka kanāli, kuri izbūvēti, piemēram, ielu un ceļu posmos, kur 
bieži tiek veikti zemes izstrādes darbi un kuros ir augsta satiksmes intensitāte. 
Blakus šiem diviem galējiem risinājumiem pastāv virkne cita veida 
risinājumu.
Būvbedre caurulēm.
Cauruļu būvbedres lielums un forma tiek noteikta, pamatojoties kabeļu līniju 
izvietojuma projektu un atbilstošu cauruļu, aku, iespējamo aizsargājošo 
konstrukciju montāžas apstākļu nodrošināšanu, kā arī uz savienojumu 
noblīvēšanas un monolītuma izpildes nodrošināšanu. Būvbedres platumam 
jābūt optimālam no darbu izpildei nepieciešamās telpas viedokļa.

Gatavās būvbedres dibens tiek nolīdzināts, akmeņi un grunts agregātu 
šķembas aizvāktas. Akmeņiem un pamata gruntij jāatrodas attālumā ne 
mazākā par 10 cm no guldīšanas līmeņa.
Zemes darbi.
Zemes darbus izpilda ar zemes rakšanas mašīnām, bet galējā izlīdzināšana-
roku darbs ar lāpstām.
Nulles cikla darbi
Tranšejas dibenu nolīdzina ar nolūku nodrošināt visā garumā caurules 
guldīšanu uz akmeņus nesaturoša nesošā pamata. Ja nepieciešams, jāveic 
tranšejas dibena nostiprināšana, izmantojot grants, šķembu vai koksn es 
balasta slāni vai betona plates.
Kabeļa kanāla caurules montāža vieglas grunts apstākļos.
Izmantošanas objekti:
- parki un trotuāri ar mazu satiksmes intensitāti, gājēju un riteņbraucēju 

trases,
- grunts no grants, smiltīm, lielgraudainām smiltīm vai sausa māla, 
- caurules liekuma rādiuss 300x caurules diametrs.

Būvbedres izmērus nosaka, vadoties no kanālā ieguldāmo cauruļu skaita. 
Dibenā ierīko 10 cm biezu izlīdzinošo slāni. 

Zīmējums 84.Kanāla ar smilšu aizpildījumu šķērsgriezums.

Būvbedres izmērus nosaka, vadoties no kanālā ieguldāmo cauruļu skaita. 
Dibenā ierīko 10 cm biezu izlīdzinošo slāni. 
Caurules gulda aizsargājošajā slānī saskaņā ar izmēru zīmējumu. Ap 
caurulēm novietotā grunts pēc katra cauruļu slāņa ieguldīšanas jānoblīvē. 
Aizsargslānim augšējo cauruļu slāņa līmenim  augšējo cauruļu līmenis 
jāpārsniedz par vismaz 15 cm.
Uzberamā grunts nedrīkst saturēt auglīgu grunti, kūdru, izdedžus (šlams) u. 
C. Piemaisījumus, kā arī sasalušu grunti. Uzbērtās grunts noblīvēšana 
atkarīga no v ietējiem apstākļiem. Trases posmos ar intensīvu transporta 
kustību uzberamā grunts jāizvēlas, rēķinoties ar nesošo slāni un segumu.
Kabeļu cauruļu ieguldīšana kabeļu kanālos sarežģītos apstākļos.
Betona apvalka pašnesošs kanāls ar betona aizpildījumu.
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Zīmējums 85. Betona apvalka kanāla ar betona aizpildījumu šķērsgriezums.
Izmantošanas objekti:
- ielu un ceļu posmi, kuros bieži tiek veikti zemes izstrādes darbi un kuros ir 
augsta satiksmes intensitāte,
- pieļaujamās slodzes uz asi 320 MN,
- vispārējās lietošanas transporta maģistrālēs lielā ieguldīšanas dziļumā,
- vispārējās lietošanas transporta maģistrālēs ar zemu grunts nesošo spēju,
- caurules liekuma rādiuss 300x caurules diametrs.
Būvbedres izmērus nosaka vadoties no cauruļu skaita tranšejā.
Būvbedres izlīdzinātajā dibenā uzlej vismaz 10 cm biezu betona plati, uz 
kuras kārtās uz balstiem novieto kabeļu kanālu caurules. Balstus novieto ar 
soli 1,5- 3,0 m. Kanālu aizpilda ar pēc iespējas šķidrāku betonu. Uz ielas vai 
ceļa novietoto būvbedri drīkst aiz bērt ne ātrāk kā pēc divām dienām no 
betona ieliešanas brīža.
Kabeļa aka.
Kabeļa ieguldīšanas atvieglošanai kabeļu kanālus apgādā ar kabeļu akām. 
Maksimālais ieguldīšanas garums (montāžas garums), piemēram ir 250 m. 
Šis garums nosaka arī maksimālos attālumus no akas līdz akai un no kanāla 
sākuma līdz akai. Sarežģītos objektos izmanto betona kabeļu akas, kabeļu 
akas izgatavo arī no plastmasas. 

Zīmējums 86. Betona kabeļu aka.

Zīmējums 87. Plastmasas kabeļu aka.
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11. Kabeļu guldīšana zemē
11.1. Kvalifikācijas prasības, kabeļus ieguldot zemē. 
Tirdzniecības un rūpniecības ministrijas lēmums KTMP 516/1996 
elektrotehniskos darbus definē šādi:
„ 1. Pants. Definējumi:

Ar elektrotehniskiem darbiem saprot elektrisko ietaišu remonta un 
apkalpošanas darbus, kā arī elektrotehnisko iekārtu celtniecības, remonta un 
apkalpošanas darbus.”
Sadales tīklu kabeļu līniju montāža attiecas uz elektrotehniskiem darbiem, 
elektrotehnisko darbu izpilde paredz personālam kvalifikācijas 
elektrotehnikas nozarē esamību vai darbu izpildi pilnā speciālista- elektriķa 
kontrolē. 
Elektrotehnisko darbu izpildes vadītājs atbild par pazemes kabeļa montāžu, 
atbild par elektrotehniskos darbus izpildošā personāla prasībām atbilstošu 
profesionālo kvalifikāciju, kā arī par personāla instruktāžām (skat. 
Tirdzniecības un rūpniecības ministrijas lēmuma 516/1996 2. Nodaļas 
„Darbu vadītājs” 5. Panta 3. Punktu).
Elektrotehniskos darbus veicošām personām jāiepazīstas ar elektrotehnisko 
darbu izpildes drošības tehnikas prasībām vai tām jāiziet atbilstoša 
instruktāža (Tirdzniecības un rūpniecības ministrijas lēmuma 516/1996. 9. 
Panta „Vispārējas prasības”, 3. Nodaļa „Kvalifikācijas prasības”).
No augstāk norādītajiem lēmumiem izriet, ka uzņēmējs- zemes darbu veicējs 
ir tiesīgs izpildīt pazemes kabeļu montā žu tikai uzņēmēja- elektrotehnisko 
darbu veicēja uzraudzībā un atbildībā.
11.2. Kabeļu montāža un transports, sagatavošana ieguldīšanai.
11.2.1. Montāža un transports.
Pazemes kabeļu līnijas iegulda zemē tādā veidā, ka tās nav redzamas. 
Paredzēts, ka kabeļ u līnijām jādarbojas vairākus gadu desmitus. Pazemes 
kabeļu līniju bojājumu novēršana ir sarežģīts process, jo bojājums vispirms 
jālokalizē, pēc tam kabelis jāatrok un tikai pēc šo pasākumu izpildes var 
novērst bojājumu.

Zīmējums 88. Kabeļu transportieris (Tampereen Vera).

Veicot jebkuru kabeļa montāžas operāciju, jāizmanto atbilstošas darba 
izpildes metodes, darbi jāizpilda akurāti.
Kabeļus no izgatavotājām rūpnīcām piegādā saivās ar dēļu aizsargapšuvumu 
vai kabeļus nosedz ar aizsargkartonu. Saivās uztīto kabeļu nogādāšanai 
ieguldīšanas darba izpildes vietā jāizmanto kabeļu transportieri. Kabeļu 
transportieri parasti apgādāti ar iekšdedzes dzinēja piedziņas hidraulisko 
iekārtu, ar kuras palīdzību saiva tiek rotēta kabeļa iztīšanas vai ietīšanas 
procesā. Kabeļu transportieris apgādāts ar saivas pacelšanas un nolaišanas 
ietaisi.
Kabeļu izkraušana no transporta līdzekļiem jāveic ievērojot atbilstošu 
noteikumu prasības. Kabeļu saivas no transporta līdzekļa izmest aizliegts. Pat 
tukšu saivu izmešana aizlie gta. Izkraušana vienmēr jāveic ar mehanizētu 
paņēmienu.  
Pacelšanas stropes jāpiestiprina atbilstošas formas piestiprināšanas 
ietaisēm.Stropēm jābūt pietiekoši garām, lai nepieļautu saivas saspiešanu un 
kabeļa sabojāšanu.
Kabeļa pārvietošana ar ripināšanupieļaujama izņēmuma gadījumos un tikai 
pa līdzenu virsmu. Pārvietojot saivu ar ripināšanu, tā jāripina saivai 
uzkrāsotās bultas virzienā. Nepareizas saivas ripināšanas sekas ir - saivai 

uztītā kabeļa vijumi atbrīvošanās  un tai sekojoša savstarpēja krusten iska 
pārklāšanās.

Zīmējums 89. Dakšas veida piekabināmā ierīce kabeļa saivas ar uztītu kabeli 
pārvietošanai, izmantojot pacēlāju. 

Saiva ar kabeli jānogādā iespējami tuvu kabeļa ieguldīšanas vietai. No 
transportēšanas ērtības viedokļa kabeļa iztīšanu vislabāk veikt tieši no kabeļa 
transportiera. Šādā gadījumā saivas aizvešana pēc kabeļa notīšanas var notikt 
bez papildus iekraušanas- izkraušanas darbiem. 

Ja saivu montāžas vietā paredzēts atstāt ilgāku laiku, jāveic ļaunprātīgu 
manipulāciju un patvaļīgasaizripošanas nepieļaušanas pasākumi. 

Zīmējums 90. Saivas ar uztītu kabeli pārvietošana ar ripināšanu.

11.2.2. Iztīšanas sagatavošana.
Pirms iztīšanas jāpārliecinās, ka montāžas vietā nogādāts vajadzīgais  kabelis 
un uz kabeļa  norādītais garums ir pietiekošs.
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Ja dotajā objektā nav paredzēts izmantot visu saivai uztīto kabeli,  jāsagatavo 
instrumenti neizmantotā kabeļa gala apdarei. Kabeļa gala apdarei 
vispiemērotākais ir plastmasas uzgalis.
Uz no rūpnīcas piegādātā kabeļa saivas sāna virsmasnorādīta kabeļa marka, 
šķērsgriezums, spriegums un garums. Uz tās norādīts saivas vai kabeļa 
numurs, kā arī tā izgatavotājs. Kabeļa iztīšanas procesā uz saivas sāna 
virsmas atzīmē saivā atlikušā kabeļa garumu.
Kabeli iegulda vai nu tieši no kabeļa saivas, saivu pā rvietojot gar tranšeju, 
vai saivu novieto ērtākajā no iztīšanas un apkārtnes viedokļa trases vietā, un 
no šīs vietas veic kabeļa iztīšanu.  Tādā gadījumā saivu paceļ un ar ass 
palīdzību novieto uz iztīšanas ierīces (buka). Kabeļa iztīšanas procesā asij 
jāatrodas horizontālā stāvoklī.

Zīmējums 91. Saiva ar uztītu kabeli uz iztīšanas ierīces (buka).

Jāpārliecinās, ka saiva griežoties neskar iztīšanas ierīci (buku).
Saiva jāuzstāda uz iztīšanas ierīces (buka) tā lai iztīšanas procesā kabeļa gals 
izietu no saivas augšas. Šajā gadījumā bulta uz saivas sānu virsmas norāda 
iztīšanai pretēju virzienu.
Saivas aizsargapšuvums un kabeļa aizsargpārklājumi jānoņem tieši pirms 
iztīšanas sākuma.
Pirms iztīšanas jāpārbauda saivas iekšējās virsmas un jāaizvāc visi šķēršļ i, 
kuri var sabojāt kabeli.
Tālāk jāatvieno abi  kabeļa gali no saivas buksēm un jāpārliecinās par to, ka 
tiem nav bojājumu. Jāatvieno arī  kabeļa iekšējais gals un jāpārliecinās, vai 
tas viegli iet cauri bukses atvērumam. Ja kabeļa iekšējais gals nepadoda s 
vilkšanai, un iziet tikai pie atbrīvota kabeļa, tad vijumu vaļīgums var novest 
pie vijumu atbrīvošanās, to krusteniskas pārklāšanās un ieķīlēšanās.

Zīmējums 92. Aizsardzības noņemšana pirms kabeļa izvilkšanas.

Saivas rotēšana uz kabeļa vilkšanas rēķina nav pieļaujama. Saivas rotēšana 
uz tās uztītā tievā kabeļa nostiepuma rēķina noved pie kabeļa izstiepšanas. 
Saivai jābūt apgādātai ar efektīvu bremzi, kas nepieļauj pārāk ātru saivas 
griešanos un kabeļa aizlūzumu rašanos, tam noejot no saivas. Vienkāršākais 
bremzes veids ir zem saivas vaiga novietots dēlis.
Iztinot kabeli, notiek arī tā stāvokļa vizuāla kontrole ar nolūku atrast 
iespējamus virsmas bojājumus. Atklājot bojājumu, kabeļa iztīšana 
jāpārtrauc, un bojājums nekavējoši jānovērš. Pretējā gadījumā kabeļa 
sabojātie posmi var nokļūt vietās, kur to izlabošana nebūs iespējama.
11.2.3. Montāžas temperatūra.

Kabeļa PVH izolācija un apvalks nav īpaši noturīgi pret zemām 
temperatūrām- to ietekmē kabeļa apvalks un izolācija sāk plaisāt. Polietilēns 
ir sala noturīgāks, tādēļ to izmanto pazemes kabeļu ārējos slāņos. Zemāk 
Tabulā 18. Norādītās minimālās temperatūras, pie kurām pieļaujama kabeļa 
ieguldīšana, aprēķinātas izmantojot  pret negatīvām temperatūrām  
visjūtīgākās kabeļa daļas datus.
Tabula 18. Minimālāpieļaujamā temperatūra, ieguldot spēka kabeļus.

Kabeļa 
spriegums, 
kV

Kabeļa 
izolācijas un
apvalka 
materiāls

Kabeļa 
piemērs

Minimālā 
pieļaujamā 
temperatūra, 
ieguldot kabeli

Minimālā 
pieļaujamā 
temperatūra, 
kabeli pārvedot

0,6/1(1,2)

PVH, ar PVH 
apvalku

AMCMK,
AXCMK, 
MCMK,
AXMK

-15 °C -15 °C

1

šūtais PE ar 
PVH apvalku

AXMK-PE -20°C -20°C

10/20

šūtais PE ar 
PVH apvalku AHXCMKM

, AHXCMK -5°C -20°C

šūtais PE ar 
polietilēna 
apvalku

AHXAMK-
W 
AHXAMK -
WM

-20°C -40°C

Ja kabeli iegulda pie temperatūras, kas ir zemāka par pieļaujamo, pirms 
izvilkšanas jāveic  kabeļa iepriekšēja uzsildīšana, piemēram, siltā noliktavas 
telpā, sildītavā vai kabeli uzsildot ar elektrisko strāvu. Pēc uzsildīšanas 
atbilstoši ar siltuma izolāciju  noizolēts kabelis jānogādā ieguldīšanas vietā 
un nekavējoties jāiegulda gruntī.
Ieguldot kabeli, jāatceras, ka kabeļa temperatūra ātri samazinās, ja gaisa 

temperatūra ir ievērojami zemāka par minimālo pieļaujamo. Kabeļa 
temperatūras pazemināšanos lielā mērā ietekmē vējš. Kabeļa gali jānovieto 
tiem paredzētajās vietās, lai izvairītos no to pārvietošanas lielā salā.
Jo zemāka apkārtējās vides temperatūra kabeļa ievilkšanas laikā, jo 
uzmanīgāk jāveic kabeļa montāžas darbi. Jebkura operācija jāizpil da bez 
rāvieniem un bez steigas. Aukstais plastmasas apvalks no triecieniem var 
sagrūt. 
11.2.4. Pieļaujamie liekuma rādiusi, kabeli ieguldot.
Pazemes kabeļa minimālie pieļaujamie liekuma rādiusi, tos montējot un 
ieguldot.
(D- kabeļa ārējais diametrs):
Zemsprieguma kabeļi ar spriegumu 0,6/1/(1,2) kV:
Viendzīslas kabeļi- 15 x D
Daudzdzīslu kabeļi- 12 x D
Vidējā sprieguma kabeļi 6/10- 18/30 (36) kV:
Viendzīslas kabeļi- 15 x D
Daudzdzīslu kabeļi- 12 x D.
Pēc kabeļa galīgās ieguldīšanas pieļaujams samazināt lieluma rādiusus par 
30 %, ja runa ir par vienreizēju vienmērīgu kabeļa izliekumu ar nolūku 
nofiksēt kabeļa galīgo stāvokli, piemēram, pievienojuma vietās.
Montējot vidējā sprieguma kabeli, kas izveidots no ar apvalku pārklātiem 
fāžu vadītājiem, piemēram, kabeļa AHXAMK-W atsevišķs fāzes vadītājs, 
minimālie pieļaujamie liekuma rādiusi nosakāmi pēc tā paša principa kā 
liekuma rādiusi viendzīslas kabelim.



57

Kabeli atkārtoti uztinot saivai vai to ievietojot spolē, saivas diametram vai 
kabeļu spoles iekšējam diametram jāatbilst augstāk norādītajiem izmēriem:

15 x D vai 12 x D.
11.3. Kabeļa izvilkšana ar rokām.
11.3.1. Kabeļa izvilkšana no kabeļu transportiera.
Visvienkāršākais kabeļa izvilkšanas veids - izvilkšana tieši no kabeļu 
transportiera. Tas ļauj darbus veikt ar vismazākajām kabeļa mehāniskajām 
noslodzēm.
Īstenībā kabeļa izvilkšana notiek no gar kabeļa līnijas trasi pārvietojama 
kabeļu transportiera, tranšejā kabeli iegulda ar rokām.
Dotais paņēmiens izmantojams gadījumā, ja blakus tranšejai iespējama 
kabeļu transportiera netraucēta pārvietošanās, un tranšejā nav šķēršļu, zem 
kuriem kabelis jāiegulda. Rokot tranšejas un organizējot darba iecirkni, 
jāpatur prātā iespēja izmantot doto kabeļa ieguldīšanas paņēmienu.
11.3.2. Kabeļa izvilkšana ar darbinieku spēkiem.
Dotais paņēmiens pamatā noderīgs īsu barošanas kabeļu ieguldīšanai
11.4. Kabeļa mehanizēta ievilkšana.
11.4.1. Kabeļu mašīnas.
Izvelkot kabeļus, par vilkšanas ietaisēm izmanto vilkšanas troses vai 
izvilkšanas posmā izvietotas kabeļu mašīnas. Kabeļa izvilkšanai paredzētām 
dzinēja piedziņas vinčām uzstādītas sekojošas prasības:
- vilkšanas spēkam jābūt pietiekošam; ieguldot kabeli zemē par pietiekošu 
vilkšanas spēku uzskata, piemēram, 20 kN. Vilkšanas ātrumam jābūt 
apmēram 5- 30 m/min. Tāpat jābūt pastāvīgai vai pakāpjveidīgai vilkšanas 
ātruma regulēšanai. Vinčai jānodrošina samērā liela  garuma vilkšanas troses 
izvilkšana pie minimālā troses garuma 500 m;

Zīmējums 93. Kabeļa izvilkšana ar kabeļu vinčas palīdzību. (Tampereen 
Vera).

- kabeļu mašīna apgādāta ar iekšdedzes dzinēju vai elektromotoru, izmanto 
arī hidrauliskās mašīnas. Mašīna apgādāta ar vinču un vilkšanas trosi, ar kuru 
kabelis tiek pievilkts mašīnai. Tālāk kabeļa vilkšana notiek caur vinčas reni, 
kura kabeli velk, satverot tā virsmu. Mašīnavilkšanas procesā kabeli velk un 
bīda.

Zīmējums 94. Kabeļu vinča.

. 

Zīmējums 95. Kabeļa ievilkšana kabeļa kanalizācijā. (Tampereen Vera).

Zīmējums 96. Dzinēja piedziņas kabeļu mašīna vai t.s. kāpurķēžu vilkme.

11.4.2. Vilkšanas spēki.
Pie kabeļa mehāniskās izvilkšanas obligāti jākontrolē izmantojamie 
vilkšanas spēki. Notinot kabeli, vilkšanas spēkus ieteicams kontrolēt ar 
dinamometru, kurš mēra velkošās troses nostiepumus.  Ja kabeļa notīšanas 
procesā tiek pārsniegts  kāds vilkšanas spēku lielums, var notikt vadītāju un 
apvalka izstiepšana, kas var izsaukt kabeļa sabojāšanu. Ar nolūku nepieļaut 
kabeļu sabojāšanu kabeļiem tiek noteikti sekojoši pieļaujamie vilkšanas 
spēki: 
Kabeļa „zeķē“:
- kabeļi ar alumīnija dzīslām – apmēram 10-15 N/mm2,
- kabeļi ar vara dzīslām – apmēram 10- 20 N/mm2,
pareizināti ar iekšējo vadītāju šķērsgriezuma laukumu summu, bet ne lielāki 
par 8500 N.
Speciālā kabeļa izvilkšanai paredzētā cilpā:
- kabeļi ar alumīnija dzīslām –15 N/mm2,
- kabeļi ar vara dzīslām – 50 N/mm2, 
pareizināti ar iekšējo vadītāju šķērsgriezuma laukumu summu, bet ne lielāki 
par 20 000 N;
- velkot aiz tērauda stieples armatūras- 100 N/mm2, pareizināti ar armatūras 
šķērsgriezuma laukumu.
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Zīmējums 97. Uz kabeļu mašīnas uzstādītais dinamometrs velkošās tr oses 
nostiepuma spēku mērīšanai.

11.4.3. Kabeļa piestiprināšana velkošajai trosei.

Zīmējums 98. Augšējā zīmējumā - kabelim uzvelkamā „zeķe”, apakšējā 
zīmējumā- izjaucamās „zeķes” modelis.
Ja kabeli velk ar mazu vilkšanas spēku, velkošo trosi  kabelim piestiprina ar 
kabeļa apvalkam uzvelkamas  kabeļu „zeķes“ palīdzību. Kabeļu „zeķe“ –
ierīce, kas izveidota kā metāla stiepļu pinuma piedurkne ar cilpu vienā galā 
velkamā kabeļa piestiprināšanai. Jo lielāks vilkšanas spēks „zeķē“, jo stiprāk 
„zeķe“  satver kabeli.
Ja kabeļa izvilkšanai nepieciešami tik lieli spēki, ka ar kabeļu „zeķi“ velkamā 
kabeļa saturēšana nav iepējama, kabeļa galu apgādā ar speciālu cilpu, ar 
kuras palīdzību vilkšanas spēks tiek pielikts tieši vadītājiem vai uz vilkšanu 
izturīgai armatūrai.

Zīmējums 99. Kabeļa vilkšanas cilpa.

11.4.4. Kabeļu izvilkšanas ruļļi.
Kabeļa ērtai izvilkšanai izmanto izvilkšanas ruļļus, pa kuriem kabelis 
pārvietojas. Ruļļa konstrukcijai jānodrošina ruļļa vertikāls stāvoklis un 
nostiprināšanas stabilitāte pat mīkstās gruntīs. Līnijas pagriezienos  izmanto 
speciālus stūra ruļļus, kuri maina kabeļa virzienu, nepieļaujot  tā sabojāšanu. 

Zīmējums 100. Taisna virziena rullis.

Rūpīgi jāizpilda visi pirms kabeļa instalācijas veicamie pasākumi. Tranšejai 
jābūt iztīrītai un sagatavotai kabeļa vilkšanai. Plānojot kabeļu līnijas trases 
izvietojumu, jāparedz kabeļa mehanizētas ievilkšanas iespēja. Pēc iespējas 
jāizvairās no asiem pagriezieniem, tāpat nav vēlami trīs un vairāk pagriezieni 
uz vienu kabeļa montāžas garumu. Ka beļu izvilkšanas ruļļu konstrukcijai 
jāatbilst tranšejas īpatnībām, ruļļi tranšejā jāizvieto pirms kabeļa vilkšanas. 
Attālumi starp ruļļiem atkarīgi no kabeļa konstrukcijas, parasti atklātā 
tranšejā tie jāizvieto un jānostiprina ar intervālu no 1 līdz 3 m, tajā skaitā 
stūra ruļļi trases pagriezienos.

Zīmējums 101. Stūra ruļļi.

Zīmējums 102. Saivas tuvumā uzstādāmie ruļļi.

Stūra ruļļu montāža jāveic ar īpašu rūpību.Stūra ruļļi kabeļa vilkšanas 
procesā  pakļauti lielām pagrieziena leņķa bisektrises virzi enā vērstām 
mehāniskām slodzēm. Tādēļ ruļļi jānofiksē ar distanceriem. Pagriezieni 
jāveido lēzeni ar iespējami lielu stūra ruļļu skaitu. Ruļļi jānovieto tā, lai 
nodrošinātu kabeļa vienmērīgu gulšanos uz visu stūra ruļļu virsmām. Asos 
pagriezienos tiek pieļauta stūra ruļļu savienošana.
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Zīmējums 103. Lēzens pagrieziens ( pievērsiet uzmanību tam, ka darbinieka 
apģērbs neatbilst mūsdienu prasībām).

Zīmējums 104. Ass pagrieziens.
11.4.5. Kanalizācija.
Jāpārbauda  trases posmā izvietotā kanalizācija unjānovērš atklātie defekti. 
Caurules obligāti jāiztīra. Cauruļvada sākumā esošā atvere jāaizsargā tā, lai 
ar velkošo trosi vai kabeli caurulē neiekļūtu akmeņi vai grunts. Šķēršļotos 
trases posmos kabeļu izvilkšanas ruļļi jānovieto tā, lai kabelis neberztos un 
netiktu sabojāts. Ja nepieciešams, berzes samazināšanai caurulēs var 
izmantot lubrikantu (smērvielas), piemēram, šķidrās ziepes.

Zīmējums 105. Suka kabeļa caurules tīrīšanai.
Vilkšanas virziens jāizvēlas tā, lai sarežģīti trases posmi (pagriezieni un
sarežģīta kanalizācija) atrastos saivu izvietojumam pretējā trases posma galā. 
Tādā gadījumā kabeli neietekmēs jau  trases trases sākumā palielinātais 
berzes spēks. Nav vērts kabeli cauri sarežģītiem posmiem trases beigās vilkt 
ar mehānismiem, bet pēc izv ilkšanas nobeigšanas kabeli labāk paredzētajā 
vietā iestumt.

Zīmējums 106. Vilkmes atspere, kabeļa izvilcējs.
Velkošo trosi caurulē ievelk ar vilkmes atsperes palīdzību, t.i. ar kabeļa 
izvilcēju. Ja nav citu kavējošu apstākļu, kabeļa vilkšanu labāk veiktvirzienā 
no kalna.

11.4.6. Kabeļa izvilkšana.
Kabeļa izvilkšanas laikā pa diviem montāžniekiem jāatrodas pie saivas ar 
kabeli, kabeļu mašīnas, katrā pagrieziena leņķī un, ja nepieciešams, kabeļa 
guldīšanas trasē ar nolūku kontrolēt kabeļa gala kustību trasē.
Izvelkot kabeli, starp saivām un kabeļu mašīnu jāizmanto radio sakaru 

līdzekļi. Vēlams nodibināt radio sakarus ar trases pagrieziena punktiem un 
citām problemātiskām vietām.
Kabelis jāvelk vienmērīgi ar relatīvi nelielu vilkšanas ātrumu, apmēram 10 
m/min. Jāizvairās no asiem rāvieniem
Nobeidzot kabeļa ievilkšanu visā trases posma garumā, kabeli noņem no 
ruļļiem un novieto paredzētajā montāžas vietā. Kabeļa noņemšanu no ruļļiem 
vislabāk sākt no kabeļa trases  taisno posmu vidus, jo pagrieziena vietās ar 
nelielām kabeļa garuma  novirzēm tikt galā vieglāk kā taisnajā posmā. 
Tranšejas dibenā kabeli neiegulda stingri taisnā līnijā, bet „čūskas veidā“ ar 
nelielu garuma  rezervi.
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Zīmējums 107. Kabeļu līnijas trases vidū uzstādīta kabeļu ievilkšanas 
mašīna.
Ieguldot liela garuma kabeli trasēs ar pagriezieniem un cauruļvadiem, kabeļa 
ievilkšana, velkot tikai aiz viena kabeļa gala,  var neizdoties pārāk lielo 
berzes spēku dēļ. Tādēļ vajadzīgas ne tikai aiz kabeļa gala velkošas ietaises, 
bet arī trasē izvietotas montāžas mašīnas- ietaises, kuras kabeli velk un bīda, 
pieliekot vilkšanas un bīdīšanas spēkus kabeļa apvalka sānu virsmām. 
Atkarībā no kabeļa garuma un raksturojumiem, kā arī trases īpatnībām vienā 
montāžas garumā uzstāda no 2 līdz 5 montāžas mašīnām. Katru mašīnu vada 
savs operators, kurš uztur radio sakarus ar saivas uzstādīšanas vietu un 
pārējām montāžas mašīnām. Katra mašīna sākumā kabeli ievelk ar savu 
vinču un velkošo trosi. Kabeļa galam sasniedzot mašīnu, kabeli atvieno no 
troses, novieto starp velkošajiem gumijas rullīšiem, kabeļa galu pievieno 
nākošās kabeļa mašīnas trosei, un turpina  ievilkšanu.
11.5. Kabeļa ievilkšanas metožu atšķirības apbūvētās un neapbūvētās 
teritorijās.
Kabeļa ieguldīšanas paņēmienu nosaka, vadoties no darba objekta apkārtējās 
vides apstākļiem. Apbūvētās teritorijās parasti izmanto kabeļa mehanizētās 
ieguldīšanas paņēmienu. Tas saistīts ar apstākli, ka apbūvētās teritorijās zem 
dažādām maģistrālēm ieguldīti brīvi  cauruļvadi, un kabeli var ievilkt kādā 
no esošjiem cauruļvadiem.

Zīmējums 108. Kabeļa ieguldīšana apbūvētā teritorijā.
Neapbūvētā teritorijā kabeli var guldīt tieši no saivas tranšejā, tā kā ceļi un 
citi tamlīdzīgi objekti netraucē kabeļa guldīšanu.
Neapbūvētā teritorijā kabeli var ieguldīt zemā ar beztranšeja s iearšanas 
metodi, šajā gadījumā tranšejas rakšana nav nepieciešama.
11.6. Kabeļa marķēšana.
Kabeļu ekspluatācijas un nākotnē iespējamo celtniecības darbu dēļ uz 
kabeļiem parasti uznes to identitāti nodrošinošu marķējumu. Tāds 
marķējums īpaši nepieciešamsgadījumos, kad vienā tranšejā atrodas vairāki 
kabeļi.
Pastāv vairāki marķēšanas paņēmieni. Dažās vietās kabelim piestiprina 
plastmasas lentas ar apmēram 3 m soli. (Agrāk marķējumu izpildīja ar svina 
lentām, bet mūsdienās svina izmantošana apkārtējā vidē aizliegta.) Lentas 
jāuzliek tūlīt pēc kabeļa ieguldīšanas. Lentu piestiprinājumam jābūt drošam, 
lai tās nenozustu pēc ieguldīšanai sekojošajiem zemes darbiem un kabeļa 
pārnešanas darbiem. Uz lentas ar spiedoga metodi jāuznes nepieciešamie 
kabeļa dati, piem ēram, kabeļa numurs un spriegums vai iestādes - kabeļa 
īpašnieces nosaukums, kabeļa izmērs un spriegums. Šī informācija norādīta 
arī atbilstošā izpildzīmējumā.

Šos datus uznes uz lentas vai identifikācijas birkas, kuras novietotas labi 
pamanāmās vietās aboskabeļu līnijas galos.
Ja vienā posmā novietoti vairāku īpašnieku kabeļi, tad to marķēšanas 
paņēmieniem jāatšķiras. Marķēšanas sistēma jāsaskaņo ar īpašnieku. Var 
izmantot, piemēram, signāllentas, kurām  uznests noteikts teksts vai arī 
saskaņotas krāsas krāsojums. 
Katrai iestādei var būt savas krāses aizsargplates vai siles.
Uz jaunu plastmasas kabeļu apvalka uznesto marķējumu dažos gadījumos 
var izmantot tranšejā ieguldīta kabeļa identifikācijai.
Uz kabeļa gala uzmavām vienmēr uznes fāžu apzīmējumus. Uz b alstos 
uzstādītām augstsprieguma kabeļu gala uzmavām fāžu apzīmējumus var 
uznest arī uz birkas ar informāciju par esošo fāžu secību, kas uzstādāma 
balstā 3- 4 m augstumā no zemes līmeņa.

Zīmējums 109. Fāžu apzīmējumi uz kabeļa gala uzmavas.

11.7. Kabeļuiezīmēšana kartēs.
11.7.1. Vispārējās  nostādnes. 
Standarta SFS 6000-8-814 „Kabeļa izvietojums un instalācija“ punktā 814.3 
par kartogrāfiju teikts sekojošais:
„ ... Zemē vai ūdenī ieguldīto kabeļu  atrašanās vietu iezīmē kartē. Kabeļa 
atrašanās vieta kartē  jāpiesaista dabā esošiem pastāvīgiem objektiem vai 
koordinātu sistēmai (skat. Punktus 514.5 un 801.514.5.)“.
11.7.2. Kabeļu trašu marķēšana.
Kabeļa trase jāiezīmē ne tikai kartē, bet dažreiz arī dabā, jo kabeļa 
ieguldīšanas trases atrašana ir īpaši sv arīga izpildot kabeļa apkalpošanas 
darbus.
Teritorijā ar lielu pastāvīgu būvju vai orientieru  skaitu, piemēram,uz pilsētu  
un citu apdzīvotu vietu ielām un ceļiem marķēšana dabā parasti netiek 
prasīta. Tādos gadījumos precīza kabeļu līnijas trases iezīmēšana kartē tiek 
veikta to piesaistot dabā esošiem pastāvīgiem objektiem. Tomēr barojošās 
līnijas ievada vietu marķējums ir vēlams. Dabā un apdzīvotu vietu atklātos 
laukumos kartē norādītā informācija ir nepietiekama. Šajos gadījumos 
izmanto dabā uzstādāmas speciālas atpazīšanas zīmes, kurām tiek piesaistīta 
kabeļu līnija.

Zīmējums 110. Pazemes kabeļa atpazīšanas zīme un tās uzstādīšana.
Par atpazīšanas zīmēm var izmantot betona plates vai metāla mietiņus, 
kuriem piestiprina nepieciešamās identifikācijas birkas. Mietiņus uzstāda tā, 
lai kabeļu līnijas trasi varētu viegli identificēt. Tādēļ trasē fiksē visus īpašos 
punktus, tādus kā pagriezieni, šķērsojumi ar ceļiem un pazemes 
komunikācijām, savienojuma un nozaruzmavu atrašanās vietas. Taisnajos 
trases posmos atpazīšanas zīmes uzstāde redzamības attālumā vienu no otras.
Atpazīšanas zīmes arī brīdina par kabeli citas kabeļu trases posmā strādājošas 
personas. Zīmes precīzi jāiezīmē kabeļu līniju plānos. Ja turpmāk kabeļu 
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atpazīšanas zīmes dabā kāda i emesla dēļ  jāpārnes vai jāaizvāc, izmaiņas 
jāienes arī kartē.
Kabeļa marķējumu dabā  var izpildīt, piemēram, sekojošā veidā:
- par kabeļa trases atpazīšanas zīmi izmanto gruntī ierokamus 1,2 metrus 
garus karsti cinkotus tērauda mietiņus ar birkām,
- mietiņus ierok 0,5 metru dziļumā,
- teksts uz atpazīšanas birkas: ar rakstītiem burtiem un cipariem kabeļu 
numuri, un teksts uz savienojuma uzmavu un nozaruzmavu uzstādīšanas  
vietu birkām: rakstīts burts „J“ un agrāk norādītais kabeļa numurs, ja ir 
vairāki kabeļi, 
- mietiņus uzstāda visās trases pagrieziena vietās, šķērsojumos ar ceļiem un 
pazemes komunikācijām, savienojuma uzmavu un nozaruzmavu atrašanās 
vietās, ūdenskrātuvju šķērsojumos, taisnajos trases posmos redzamības 
attālumā vienu no otra,
- mietiņus uzstāda aizberot tranšeju tranšejas malā attālumā ne mazākā par 
0,5 m no ārējā kabeļa tā, lai kabeļi atrastos pirms atpazīšanas birkas 
informācijas nolasīšanas virzienā,
- marķējot kabeļus uz dzelzceļa, jāievēro Transporta aģentūras vadošie 
norādījumi.

11.7.3. Līnijas izpildzīmējums.
Kabeļu līniju tīkla kartogrāfijas piemērs.
Ieguldot jaunus vai pārnesot vecos kabeļus, sastāda 1: 500  mēroga 
izpildzīmējumu. Zīmējumā iezīmē kabeļus, to izmērus, detalizētu 
informāciju par to savstarpējo secību un šķērsojumie m, atpazīšanas zīmes, 
savienojuma uzmavu un nozaruzmavu atrašanās vietas.
Izpildzīmējumā ienes informāciju par šajā tranšejā esošo veco kabeļu secību 
un tamlīdzīgas ziņas.

Zīmējums 111. Izpildzīmējums.

Zīmējums 112. Speciālais izpildzīmējums.

11.7.4. Speciālais izpildzīmējums.
Izpildzīmējuma papildināšanas nolūkā sastāda speciālus detalizētus 
zīmējumus, norādot barošanas līnijas, atsevišķos darbu apjomos uzstādītās 
savienojuma un nozaruzmavas.
11.7.5. Kabeļu līniju karte.
Kabeļu līniju karti sastād a, pamatojoties uz kartogrāfiskiem zīmējumiem 
(uzmērīšanas zīmējums un speciāls uzmērīšanas zīmējums) ar mērogu 1: 
500.
Kabeļu līniju kartē uznes kabeļu tranšeju šķērsgriezumus norādot nominālo 
spriegumu, secību, izmantošanas nolūkus u.c. tranšejā ieguldīto kabeļu datus. 
No ekspluatācijas izņemto kabeļu apzīmējumus norāda iekavās. Blakus 
dotajam uzņēmumam nepiederošam kabelim uzraksta vārdu „nepiederošs“.

11.7.6. Pazemes kabeļu kartogrāfija.

Zīmējums 113. Kabeļu līniju karte.
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12. Kabeļu beztranšeju ieguldīšana ar iearšanu (arkla 
metode)

12.1. Vispārējas nostādnes.
Beztranšejas iearšanas metode labi noder kabeļa ieguldīšanai maz apdzīvotās 
teritorijās. Ar arkla metodes palīdzību AMKA tīklu aramzemēs var ērti 
nomainīt ar pazemes kabeļu tīklu. Iearšana nod erīga arī citās vietās, kur 
grunts ir viegli apstrādājama. Dotās metodes izmantošanas iespējas ierobežo 
cietās pamatnes gruntis, akmeņainās gruntis, asfaltētas teritorijas un ceļi, 
pazemes komunikācijas. Beztranšeju guldīšanas metodi var izmantot, to 
kombinējot ar kabeļa ieguldīšanu atklātā tranšejā.
Beztranšejas iearšanas metodes popularitātes pieaugumu veicināja jaunu, 
speciāli iearšanai paredzētu t.s.„ arkla ķabeļu” parādīšanās tirgū. Tādu kabeļu 
konstrukcija labi iztur ar iearšanu saistītās mehāniskās slodzes un nodrošina 
barošanas tīklu drošu ekspluatāciju.
Iearot kabeļus zemē par aizsargietaisēm parasti izmanto signāllentas. 
Signāllentu iear gruntī kopā ar kabeli. Dotā metode ļauj ieguldīt zemē arī 
aizsargcaurules.
Darbu veikšanai kombinācijā ar beztranšeju kabeļa iearšanu atklāto tranšeju 
izstrādei var izmantot daudzkausu ķēžu ekskavatoru. Ar tādu ekskavatoru 
izstrādātā tranšeja ir ievērojami šaurāka par ar vienkausa ekskavatoru 
izstrādāta tranšeja. Tranšejas izstrādes laiks ir mazāks, tranšeja pēc ka beļa 
ieguldīšanas ir vieglāk aizberama.

12.2. Guldīšanai ar arkla metodi noderīgie kabeļi.
AMCMK-PE 0,6/1 kV (Reka):

- pazemes kabelis ar PVH izolāciju, aizsargāts no pieskaršanās sprieguma, ar 
PVH starpapvalku, ar polietilēna ārējo apvalku;
AXCMK-PLUS 1 kV (Prysmian Group)
- 4½ - dzīslu konstrukcija,
- alumīnija vadītāji ar šūtā polietilēna izolāciju un atsevišķs vara PE- vadītāja 
slānis, 
- melns halogēnus nesaturošs ugunsizturīgs armēts PVH apvalks;
AXCMK-PLUS 1kV (Prysmian Group)
- 4- dzīslu konstrukcija,
- alumīnija vadītāji ar šūtā polietilēna izolāciju,
- melns halogēnus nesaturošs ugunsizturīgs polietilēna apvalks;
AHXAMK-WM 20 кV (Prysmian Group)
- ūdensnecaurlaidīgs universāls kabelis, noderīgs arī guldīšanai ar arkla 
metodi.

12.3. Projektēšana dabā. 
Kabeļu līnijas trases izvēle.
Izvēloties kabeļu līnijas trasi, izmanto esošā teritorijā ieguldītās trases. Tām 
pieskaitāmi, piemēram, privātie ceļi, zemes gabalos ierīkotie ceļi un analogas 
atklātās trases. Iearšanu pieļaujama arī tīrumos. Projektēša nas gaitā 
jānoskaidro vides īpatnības tādēļ ka, piemēram, kabeļa guldīšana akmeņainā 
gruntī prasa lielus zemes rakšanas darbu apjomus, bet klinšaina grunts- trases 
virziena maiņas vai spridzināšanas darbus.
Autoceļu un dzelzceļu posmos arkla metodes izmant ošana parasti netiek 
atļauta. Arkla metode netiek izmantota arī meža stigās un mežos, jo pastāv 
liels kabeļa sabojāšanas risks ar mežsaimniecības mašīnām.
Izvēloties kabeļa trases izvietojumu, jānovērtē kabeļa remonta iespējas tā 
sabojāšanas gadījumā. Jārēķinās arī ar kabeļu guldīšanā izmantojamo mašīnu 
un mehānismu platumu un svaru.
Izvēloties trasi, jāmāk prognozēt nozarojumu nepieciešamību tālākā 
perspektīvā.

Zemes gabalu izmantošanas atļaujas un kompensācijas.
Zemes gabalu izmantošanas atļaujas ar zemes īpašniekiem vienmēr noformē 
rakstiski. Atļauja kabeļa beztranšeju guldīšanai ar arkla metodi ceļu posmos 
jāsaņem no grunts īpašnieka. Jāņem vērā, ka atļaujas saņemšana no ceļa 
sabiedrībām var prasīt daudz laika.
Atļauju saņemšanas nobeiguma etapā jāsaskaņo kompensāciju apjomi kabeļu 
guldīšanas darbos sabojāto ceļu atjaunošanai līdz stāvoklim kāds bija pirms 

kabeļu guldīšanas. Tāpat jāsaskaņo arī citi pēc kabeļa ieguldīšanas veicamie 
darbi, un jāpieņem lēmumi par darbu veikšanas gaitā no zemes izceltajiem 
akmeņiem un tamlīdzīgiem priekšmetiem.
Nomainot veco gaisvadu līniju pret ar arkla metodi ieguldāmu kabeli, 
jāizmaina zemes gabalu nosacītās izmantošanas atļauja atbilstoši izmainītajai 
situācijai. Par ar pievienošanās vietas maiņai nepieciešamajiem darbie m 
savlaicīgi jāinformē klienti.
Pazemes konstrukcijas kabeļu līnijas trasē.
Sagatavojoties kabeļa ieguldīšanas darbiem, veic šo pazemes komunikāciju 
atrašanās vietu un ieguldīšanas dziļumu iezīmēšanu dabā. Vienlaicīgi 
noskaidro objektus, kuriem zemes rakšanas darbi jāveic atsevišķi pēc īpašiem 
nosacījumiem. Atsevišķas zemes rakšanas darbu metodes pēc īpašiem 
nosacījumiem var būt nepieciešamas sekojošos objektos:
- nepietiekošā dziļumā ieguldītas līnijas,
- vaļējas tranšejas un kanalizācijas,
- kabeļa iearšanas sākuma punkti,
- sadales skapju atrašanās vietas,
- savienojuma un nozarojuma uzmavu atrašanās vietas,
- zemes gabali ap ēkām, ja kabeļus instalē uz ēku sienām,
- ceļu šķērsojumi vai guldīšana ceļa garenvirzienā, ja kabeļa ieguldīšana ar 
citu metodi nav iespējama,
- ceļu apgaismojuma balstu būvbedres.
Izpildot projektēšanas darbus teritorijā, kabeļa trasi iezīmē dabā.
Drenāžas izvietojumu dabā noskaidro kopā ar zemes gabalu īpašniekiem jau 
sarunu par zemes gabalu izmantošanu procesā.

Kopīga beztranšeju iearšana.
Nepieciešamības gadījumā kopā ar sadales tīklu kabeli vienlaicīgi var 
ieguldīt arī, piemēram, telekomunikāciju kabeļus. Dotais pasākums 
savlaicīgi jāsaskaņo ar telekomunikāciju kompānijām jau sarunu par zemes 
gabalu izmantošanu etapā. Kapitālā remonta objektos pieļaujams ieart arī 
klientu kabeļus.

Realizācijas sagatavošana. 
Uz darba shēmas uznes arī šādus apzīmējumus:
- iearšanas sākuma punktu,
- darbu izpildīšanas virzienu,
- materiālu piegādes punktus,
- plānotās savienojumu un nozarojumu vietas.
Par kabeļu beztranšeju iearšanu informē ceļu lietotājus.
Darbu izpildei iezīmē dabā:
- beztranšeju iearšanas trases,
- trasē novietotās saivas un pazemes būves,
- šķērsojumus ar ceļiem un grāvjiem.
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12.4. Nozarojumu skapji.

Zīmējums 114. Nozarojuma skapis. Nozarojums aizsargāts ar  kūstošajiem 
drošinātājiem (Ensto).

Zīmējums 115. Plastmasas nozarojuma skapī novietoti kabeļi. (Suur-Savon 
Sähkötyö).
Par nozarojuma skapjiem izmanto vienkāršus metāla vai plastmasas skapjus. 
Nozarojuma skapjos paredzēta vieta 2- 4 kabeļiem ar šķērsgriezumu līdz 50 

mm
2

, kuri savienojami ar speciālām sērijas „KE” spailēm vai lielāka 
šķērsgriezuma ar ekrāniem apgādātiem kabeļiem, kurus savieno ar „SL” 
sērijas spailēm. Kabeļus skapī ievada no apakšas caur cokolu, kabeļu 
sazarojumus izveido skapī.
Kabeļa iespējamo bojājumu dēļ nozarojuma skapji trasē jāizvieto apmēram 
ar 500 m intervālu. Uz zemes gabala robežas skapi uzstāda kā barojošās 

līnijas pieslēgšanas punktu. Skapis nepieciešams arī kabeļu tīkla līniju 
iespējamā nozarojuma ierīkošanai. Ceļa malā nozares skapis jāuzstāda 
galvenokārt aiz grāvja. Nozares skapja cokolu parasti uzstāda uzņēmējs, kurš 
izpilda beztranšejas iearšanas darbus.

Zīmējums 116. Plastmasas nozarojuma skapis. (Suur - Savon Sähkötyö).

12.5. Kabeļa iearšana zemē.
Kabeļa iearšanas mašīnas.
Mūsdienās kabeļa iearšanu gandrīz visos gadījumos veic ar kāpurķēžu 
ekskavatoram uzmontētu kabeļu arklu. Ekskavatoram ir pietiekams vilkmes 
spēks kabeļa arkla vilkšanai un paredzētā kabeļa ieg uldīšanas dziļuma 
nodrošināšanai.
Kabeļa iearšanai paredzētais kāpurķēžu ekskavators apgādāts ar ietaisēm uz 

saivas uztīta kabeļa pārvešanai un kabeļa notīšanai no saivas. Kabeļa arkls 
apgādāts ar signāllentas ieguldīšanas ietaisi.

Zīmējums 117. Kabeļa iearšana ar kāpurķēžu ekskavatoru. (Suur -Savon 
Sähkötyö).

Kabeļa iearšana.
Pirms tiešas kabeļa iearšanas parasti izdara trases iepriekšēju izaršanu bez 
kabeļa. Arkla sliedi noblīvē, pa arkla izdarīto zemes griezumu nobraucot ar 
traktoru.
Iearamos kabeļus var izlikt gar iearamo trasi vai kabeli notin no saivai 
iearšanas procesā. Kopējās iearšanas procesā 0,4 kV kabeļus un 
telekomunikāciju kabeļus var novietot vienu virs otra vai paralēli. Attālumam 
starp kabeļiem jābūt ne mazākam par 5 cm.
Iearšanas procesa sākumā kabeli piestiprina ar enkuru balstam vai atbilstošai 
ietaisei ar nolūku novērst tā noslīdēšanu.
Kabeļa iearšanu tīrumos visērtāk izdarīt pavasarī pēc grunts atkušanas un tās 
virsmas izžūšanas. Šajā gadalaikā izmantojamā tehnika tīruma virsmā atstāj 
minimālas pēdas. Kabeli iegulda dziļumā ne mazākā par 0,7 m no zemes 
virsmas.
Ieguldot kabeli šaurā ceļā, visērtāk darbus veikt pa ceļa vidu. Kabeļa 
iearšana platāko ceļu brauktuves nogāzēs padara ērtāku iespējamo kabeļa 
defektu novēršanas darbu izpildi. Turklāt iearot kabeli tādā veidā, ceļš darbu 
izpildes laikā paliek brīvs un izmantojams transporta kustībai. 
Guldot kabeli pagalmos, jābūt uzmanīgiem, lai nesabojātu klientu pazemes 
kabeļus.
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Zīmējums 118. Kabeļa ieguldīšana ceļa brauktuves nogāzē. (Suur-Savon 
Sähkötyö).

Zemes darbi veicot beztranšeju iearšanu.
Nozares skapju uzstādīšanas būvbedrei jābūt pietiekoši lielai un dziļai, lai no 
tās varētu sākt nozarojuma kabeļa iearšanu pietiekošā dziļumā.
Lauku ceļu šķērsošanu parasti  veic ar iearšanas metodi. Izturīgāka seguma 
ceļus šķērso ar atklātām tranšejām, kurās iegulda caurules vai ceļu šķērsojošo 
cauruli iegulda, izmantojot beztranšeju ieguldīšanas mašīnu. Grāvjus šķērso, 
rēķinoties ar grāvju tīrīšanas darbiem nākotnē. Trases akmeņainos posmus
atrok, un kabeli iegulda iztīrītā tranšejā akmeņus nesaturošā gruntī.

12.6. Darbi pēc beztranšejas iearšanas.
Beztranšejas ieguldīšanas pēdu novākšana.
Tīrumos beztranšejas iearšanas pēdas zemes tālākas apstrādes procesā izzūd 
pašas.
No pazemes kabeļa guldīšanas procesā izņemtos akmeņus aizvāc saskaņotā 
kārtībā. Ceļu remontu veic līgumā saskaņotā veidā, ceļus noklājot ar granti, 
norullējot un atjaunojot grāvjus. Teritorijā palikušās pēdas likvidē ar 
ekskavatoru vai ceļa rulli.

Beztranšeju iearšanas kvalitātes kontrole.
Darbu pieņēmēja persona realizē kabeļa ieguldīšanas dziļuma kontroli izlases 
veidā vairākos punktos.

Kabeļa tehniskā stāvokļa kontrole.
Pēc kabeļa ieguldīšanas pirms tā pieņemšanas ekspluatācijā kabeļa tehnisko 
stāvokli pārbauda veicot izolācijas un kontaktu pretestības mērījumus. 

Dokumentēšana.
Kabeļa izvietojumu iezīmē kartē. Kabeļa izvietojumu kartē piesaista 
vietējiem pastāvīgiem orientieriem vai koordinātu sistēmai, t.i. ēkām, būvēm, 
robežu zīmēm un tml.
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13. Kabeļu gala uzmavas un savienojošās uzmavas
13.1. Vispārējās norādes.
13.1.1 Standarta SFS 6000 - 5- 52 vadošie norādījumi vadītāju 
savienošanai.

„ Savienojumi.

526.1.  Vadītāju savienojumiem, kā arī savienojumiem starp elektriskajām 
iekārtām un vadītājiem jābūt noturīgiem p ret novecošanos, ar pietiekošu 
mehānisko izturību un aizsargātiem. 

526.2. Izvēloties savienošanas paņēmienu, jārēķinās ar sekojošiem 
apstākļiem: 

- vadītāja metāls un izolācija,
- stiepļu forma un skaits vadītājā,
- vadītāja šķērsgriezums,
- savienojamo vadītāju skaits.

Uzmanību! Spēka kabeļu sistēmās jāizvairās no lodētu savienojumu 
izmantošanas. Ja no lodēta savienojuma nav iespējams izvairīties, īpaša 
uzmanība jāpievērš savienojama pareizai nofiksēšanai  un mehāniskām 
iedarbībām (skat.punktus 522.6.,522.7. un 522.8.).

526.3. Visiem savienojumiem jābūt pieejamiem kontroles veikšanai, 
izņemot sekojošus gadījumus:

- pazemes kabeļu savienojumi,
- lietie un iekapsulētie savienojumi,

- savienojumi starp vadītāju aukstajiem galiem un jumta, grīdas vai papildus 
apsildīšanas sistēmu.

526.4. Ja nepieciešams, jānovērš savienoto vadītāju vai savienošanas 
spaiļu tiešā tuvumā atrodošos vadītāju izolācijas bojāšanas iespēja no 
temperatūras paaugstināšanās, spailēm sasilstot normālos ekspluatācijas 
apstākļos”. 

Standarta SFS 6000 -5-52 punktā O.526. iekļautas uz IEC 61200-
52 norādījumiem balstītas papildus instrukcijas vadītāju savienojumu augstas 
temperatūras ierobežošanai normālos ekspluatācijas apstākļos.

Zemāk pievienotas dažas sadales tīkla izbūves instrukcijas . 
„Savienojošo uzmavu temperatūras un tās ietekmes uz vadītāju izolāciju 
samazināšanas paņēmieni:

O.526.3.1.1. Korpusu satura ierobežojumi (ligzdas, aparātu skapji, 
elektrolīniju kanāli, cauruļvadi).

Iesaka realizēt kanālu un elektrolīniju cauruļvadu satura ierobežojumus, 
ja no viena paneļa vai analogas ietaises ieguldītas daudzas ķēdes. Labāk 
izmantot vairākas cauruļvadu un elektrolīniju kanālu trases.

O.526.3.1.6. Izvēloties spaiļu kārbas vai aparātu skapja materiālu, priekšroka 
dodama materiālam, kurš labāk izstaro siltumu.
O.526.3.1.7. Atbilstoša vadītāju nospiešana spailēs. Jebkura rīcība jāvērš uz 
vadītāju nospiešanas spēku saglabāšanu spailēs. Tādiem pasākumiem 
pieskaitāma iebūvētu ietaišu izmantošana (piemēram, elastīgās spailes) vai 
ietaišu stāvokļakontroles programmas ieviešana”. 

13.1.2. Vispārējās instrukcijas kabeļu gala un savienojošo uzmavu 
montāžai.

Agrāk kabeļu uzmavu montāžai izmantoja arī sekojošas norādes:

- kabeļu savienojumi, nozarojumi un gala apdares jāveic kārbā vai citā ietaisē 
vai jāizmanto dotajā vietā  pastāvošajai ekspluatācijas slodzei piemērota 
metode,

- ar kabeļu armatūru saprot kabeļu savienošanai, sazarošanai, gala apdarei, 
kabeļa vadītāja pievienošanai (piemēram, gala ietaisēm vai sadales paneļiem) 
izmantojamās ietaises, 

- kabeļa armatūru parasti aizpilda ar ūdensnecaurlaidīgiem sacietējošiem 
kompaundiem (piemēram, plastmasu), arī spailes pārklājošu masu. Tāda 
kabeļa montāžas vietā, uzstādot ar lieto plastmasu aizpildītu armatūru 
(kabeļu savienojošās vai gala uzmavas),jāievēro kabeļa un lietās plastmasas 
ražotāja montāžas instrukciju prasības, 

- ja kabelī par vadītāju izmanto no metāla plāksnēm un stieplēm izgatavotu 
koncentrisku dzīslu, visām dzīslas stieplēm jābūt droši savienotām ar spailēm 
vai citu armatūru, 

- sausā telpā plastmasas izolācijas kabelim pieļaujama gala apdare bez 
speciālas armatūras. Gumijas izolācijas kabelim gala apdari var izpildīt, 
izmantojot standartam atbilstošu gumiju vai salīpošu plastikāta lentu (t.s. 
„elektrisko skoču”),

- mitrās un slapjās telpās vai telpās, kurās atrodas agresīvas vielas (tajā skaitā 
zemē vai ūdenī) plastmasas izolācijas kabelim jābūt apgādātam ar 
aizsargājošu gala uzmavu. Kabeļa citām detaļām, kā arī pārējai kabeļa 
armatūrai, piemēram, savienojošajām uzmavām, jābūt tik hermētiskām, lai 
tajās neiekļūtu ūdens (mitrums) un agresīvās vielas, 

- ar metāla vai elektromehānisko aizsargpārklājumu noklātiem kabeļiem, kā arī 
kabeļu armatūrai jābūt ar to ekspluatācijas apstākļiem pietiekošu mehānisko 
izturību, 

- lokano kabeļu gala uzmavās nedrīkst pastāvēt savelkošās un saspiedošās 
noslodzes. Kabeļu apvalkiem jābūt pasargātiem no mehāniskām slodzēm, bet 
kabeļu galiem- no savērpšanas. Gala uzmavām jābūt tā ieprojektētām, lai 
nerastos  nepieciešamība pēc kabeļa asiem izliekumiem (skat. Standarta SFS 
6001+A1 punktu 5.2.9.8.). 

13.1.3. Elektriskās prasības.

Papildus augstāk uzskaitītajām prasībām kabeļu gala un savienojošām 
uzmavām jābūt noturīgām pret slodzes strāvām un izslēguma strāvām, kā arī 
iespējamiem pārspriegumiem.

13.2. Kabeļu gala uzmavas.

13.2.1. Vispārējās norādes.

Zīmējums 119. Zemsprieguma kabeļa gala uzmava.
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Zīmējums 120. Augstsprieguma kabeļa gala uzmava (Ensto).
Izmantojot gala uzmavas, kabeļa vadītājus savieno ar gaisvadu elktrolīniju, 
transformatoru apakšstaciju, sadales ietaisi un tml. Objektiem.
Gala uzmava pilda kabeļa gala mehāniskās aizsardzības funkciju, aizsargā no 
mitruma vai, noblīvējot kabeļa galu, padara mitruma noturīgu. Kabeļa gala 
uzmavas noturībai pret elektriskajām slodzēm jābūt tādai kā pašam kabelim.  
Uzmanību!
Vecajos kabeļu līniju tīklos izmantojamo gala uzmavu konstrukcijas un to 
montāžas paņēmieni aprakstīti dotās mācību grāmatas  20. Nodaļā „Vecais 
kabeļu līniju tīkls“.
13.2.2. 1 kV sprieguma kabeļu ārtipa gala uzmavas.
Gala uzmava paredzēta zemsprieguma kabeļa gala aizsardzībai no mitruma, 
un ar tās palīdzību realizē nepieciešamos kabeļa  pievienojumus. 
Plastmasas izolācijas kabeļu gala uzmavu hidroizolācijai pietiek ar uzgali, 
kas neļauj mitrumam iekļūt aiz  kabeļa apvalka. Pēc kab eļa apdares 
koncentrisko dzīslu savāc kūlī un izolē, izmantojot salīpošās plastikāta lentas 
vai plastmasas caurules. Gala uzmavu uzstāda saskaņā ar izgatavotāja 
instrukcijām, kuras atrodas katrā uzmavas iepakojumā.
Plastmasas izolācijas pazemes kabeļa ārtipa gala uzmavas.

Zīmējums 121. Plastmasas izolācijas pazemes kabeļa ārtipa gala uzmavas 
konstrukcija.
Piezīme:
Paredzēta 1 kV (A)MCMK, AXCMK un AXMK kabeļu galu noformēšanai 
āra apstākļos, pārejot no gaisvada līnijām kabeļu līnijās.
Konstrukcija
Kabeļa nozarojums aizsargāts ar plastmasas apvalku. Koncentriskā vadītāja 
stieples apvienotas kūlī.
Savienojums.
Vadītāji gaisvadu līnijai pievienoti ar izmantošanai atļautām kontakta vai 
pārejas spailēm.

Zīmējums 122. Plastmasas izolācijas AXMK kabeļa termiski sarūkošās 
plastmasas ārtipa gala uzmava. 
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Konstrukcija
4- pirkstu termiski nosēdošs  cimdiņš tikai 4- dzīslu kabeļiem.
Konstrukcija.
3- pirkstu termiski nosēdošas plastmasas gala uzmava, kurā koncentrisko 
PEN vadītāju noloka aiz kabeļa apvalka un kurš p ēc termiskās nosēšanās 
paliek zem uzmavas korpusa.  
13.2.3. 10 un 20 kV sprieguma kabeļu gala uzmavas.
13.2.3.1. Vispārējās norādes.
Augstspriegums kabeļu uzmavu konstrukcijai izvirza īpašas prasības. 
Augstsprieguma kabeļa galā ekrāna nogriešanas vietā novēro elektriskā lauka 
spēka līniju sablīvēšanos, kas elektriski slogo izolāciju. Turklāt kabeļa gala 
uzmavā parādās dažādu virzienu spriegumu slodzes.
Šīs slodzes noņem, izmantojot gala uzmavas īpašās konstrukcijas, piemēram, 
sekojošā veidā:
- kontakta virsmu  izolācijas biezuma palielināšana, 
- pusvadoša materiāla slāņu uznešana uz vadītāju un izolācijas virsmām.
Gala uzmavas konstrukcija nosaka  arī kabeļa metāla apvalka zemēšanas 
nepieciešamību. 

Zīmējums 123. Plastmasas izolācijas kabeļu (A)MCMK и AX CMK- ārtipa 
termiski nosēdoša gala uzmava.
13.2.3.2. Elektriskā lauka intensitātes izlīdzināšanas 10 un 20 kV 
sprieguma gala un savienojošajās konstrukcijās pamatojums.
Elektriskā lauka intensitātes izlīdzināšana gala un savienojošajā armatūrā 
notiek autom ātiski, ja visas instrukcijās norādītās kabeļu armatūras  
komponentes montāžas darbu procesā uzstādītas pareizi. Tādēļ jāatzīmē, ka 
gala un savienojošo uzmavu montāžas darbi vienmēr  jāizpilda precīzi 
saskaņā ar instrukcijām, kuras piegādā kopā ar katru konkrēto armatūru. 
Ja no kabeļa  izolācijas noņem pretkoronas aizsardzības pusvadošo 
slāni,vadītāja  pretkoronas slāņa nogriešanas vietā pēc sprieguma ieslēgšanas 
novēro elektriskā lauka spēka līniju blīvuma palielināšanos. Pieņemts teikt, 
ka dotajā kabeļa punktā ir maksimālais „stress“.

Zīmējums 124. Spriegumi uz pretkoronas aizsardzības kontaktvirsmas, ja 
nav ierīkota elektriskā lauka intensitātes izlīdzināšana (Tyco electronics).
Ja šādus elektriskā lauka intensitātes līmeņus neizlīdzina, gala vai 
savienojošajā uzmavā palielinās temperatūra un pēc kāda laika notiek 
izolējošās virsmas tiek  sagrautas.

Zīmējums 125. Spriegumi uz pretkoronas aizsardzības kontaktvirsmas, ja ir 
ierīkota elektriskā lauka intensitātes izlīdzināšana (Tyco electronics).
Elektriskā lauka intensitātes izlīdzināšana saistīta ar elektriskā lauka lieluma 
izkliedēšanu, novēršot „stresa punktu“ parādīšanos. Elektriskā lauka 
intensitātes lēcienveida izmaiņu novēršanai izmanto t.s. rezistīvās elektriskā 
lauka nogludināšanas metodi, kas parādīta Zīmējumā 123. Elektriskā lauka 
izlīdzināšanai izmantotais mastikas materiāls arī aizpilda gaisa ieslēgumus, 
kuri radušies izolācijas materiāla virsmas nelīdzenuma dēļ un kuri 
ekspluatācijas laikā var kļūt par daļējo izlāžu rašanās  iemeslu.
Pretkoronas aizsardzības noņemšanai jāizmanto kvalitatīvi naži, bet pēc 
slāņa noņemšanas jāveic virsmas slīpēšana daļējo izlāžu rašanās 
nepieļaušanai.
Tā kā elektriskais lauks pastāv telpā- trīs dimensijās, tad arī  tā izlīdzināšanu 
realizē, izmantojot paņēmienu elektriskā lauka intensitātes izlīdzināšanai 
izolācijas tilpumā- tā saucamo „elektriskā lauka izlīdzināšanas ģeometrisko 
metodi“. Šo elektriskā lauka intensitātes izlīdzināšanas metodi parasti 
izmanto kabelim uzvelkamās gala uzmavās, piemēram, visos ar pieskaršanās 
sprieguma aizsardzību aprīkotajos  kabeļu adapteros. 

Zīmējums 126. Telpiskā e lektriskā lauka izlīdzināšana ietaises tilpumā ar 
intensitātes izlīdzināšanas kartēm (Tyco electronics).
13.2.3.3. 10 un 20 kV sprieguma kabeļu gala uzmavu konstrukcijas.
10 un 20 kV kabeļiem izmanto vienādas gala uzmavas. Gala uzmavu izmēri 
atkarīgi no to sprieguma, 20 kV sprieguma uzmavas ir lielākas par 10 kV 
sprieguma uzmavām.
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Termiski nosēdošā gala uzmava.

Zīmējums 127. Termiski nosēdošās gala uzmavas konstrukcija.

Konstrukcija.
Termiski nosēdošās gala uzmavas korpusu veido pret trekingu noturīga 
termiski nosēdoša caurule, kuras iekšējā virsma noklāta ar elektrisko lauku 
izlīdzinošo pārklājumu. Korpusa cauruli uzsēdina zemēšanas spailei uzliktai 
vadošai c aurulei. Atkarībā no kabeļa konstrukcijas izmanto dažādus 
hermetizējošus kompaundus un lentas saskaņā ar montāžas instrukciju. Gala 
uzmavas  pret trekingu noturīgā ārējā caurule ir garāka par iekšējo cauruli. 
Pārējās konstrukcijas daļas ārtipa un iekštipa uzmavām ir vienādas. Ārtipa 
gala uzmavai uzmontēti papildus šķīvji prettrekinga noturības palielināšanai 
(palielina  noplūdes ceļa garumu). 

Zīmējums 128. Iekštipa termiski nosēdošā uzmava.

Zīmējums 129. Ārtipa termiski nosēdošā uzmava (Ensto).

Pielietošana.
Plastmasas izolācijas kabeļiem un ar eļļu piesūcinātā papīra izolācijas 
kabeļiem parasti izmanto termiski nosēdošās ārtipa un iekštipa gala uzmavas.
Termiski nosēdošās gala uzmavas to vienkāršās montāžas dēļ ir plaši 
izplatītas.

Auksti nosēdošā gala uzmava.

Zīmējums 130. Auksti nosēdošā gala uzmavas konstrukcija.
Auksti nosēdošai gala uzmavai ir monolīts cauruļveida korpuss, kura ārējais 
slānis veidots no trekinga noturīga izolējoša plastikāta, bet iekšējā virsma 
pārklāta ar elektrisko lauku izlīdzinošu slāni. Auksti nosēdošo gala uzmavu 
saskaņā ar montāžas instrukciju , izmantojot smēri, uzvelk sagatavotam 
kabelim un zemēšanas spailei. Gala uzmava no visām pusēm vienmērīgi 
apžņaudz kabeli, nepieļaujot gaisa ieslēgumu rašanos. Gala uzmavu var 
uzvilkt arī kabelim uztītai plastmasas spirālei, pēc spirāles aizvākšanas 
uzmava apžņaudz kabeli. Skat. Zīmējumu 131.
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Zīmējums 131. Auksti nosēdošā iekštipa gala uzmava. (Ensto).

Zīmējums 132. Auksti nosēdošā ārtipa gala uzmava. (Ensto)

Kabeļu leņķa adapteri.
Kabeļu adapteru masveida izmantošana sākās, kad sadales tīklu apakštacijās 
un sadales punktos sāka ieviest elegāzes SF6 ietaises. Adapteri paredzēti 
kabeļu tiešai pievienošanai ietaisēm un sadales transformatoriem, tie var būt 
leņķa adapteri un ta isnie adapteri. Kabeļa adapteru uzstāda iekštipa gala 
uzmavai kā papildus armatūra kabeļa pieslēgšanai pie ietaises. 

Zīmējums 133. Kabeļa leņķa adaptera konstrukcijas paraugs.  
Zīmējuma 133. Detaļas:
1-ekranēts korpuss, 2- pusvadošs ekrāns, 3- presējams vai skrūvējams kabeļa 
uzgalis, 4 - elektrisko lauku izlīdzinošs konuss, 5 - zemēšanas punkts ar 
zemējuma vadu, 6- savienojošā skrūve.

Zīmējums 134. Taisnais kabeļa adapters (Ensto).

13.3. Kabeļu savienojošās uzmavas.
13.3.1. Vispārējas norādes.
Savienojošās uzmavas paredzētas kabeļu savienošanai. Kabeļus savieno, 
piemēram, lai palielinātu nepietiekošu kabeļa garumu, lai, izdarot izmaiņas 
kabeļu tīklos, vecajam kabelim pievienotu jaunu, kabeļu savienojošās 
uzmavas izmanto arī kabeļu remontos  un tml.
Kabeļa dzīslu savienošanai izmanto presējamās vai skrūvējamās spailes. 
Dzīslu savienojuma vietās uzstāda termiski nosēdošās caurules, kuras 
nodrošina savienojuma vietu hermetizāciju.
Savienojuma vietu aizsardzības līmenim no apkārtējās vides iedarbības jābūt 
ne zemākam kā monolītam kabelim bez savienojuma. Aizsardzībai no vides 
klimatisko apstākļu iedarbības izmanto termiski nosēdošās plastmasas 
caurules vai hermētiskus metāla apvalkus. 

Uzmanību!
Vecajos kabeļu tīklos izmantojamo savienojošo uzmavu konstrukc ijas un 
kabeļu savienošanas paņēmieni aprakstīti mācību grāmatas 20. Nodaļā 
„Vecais kabeļu līniju tīkls“.
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13.3.2. 1 kV sprieguma kabeļu savienojošās uzmavas.
Termiski nosēdošā uzmava.

Zīmējums 135. 1 kV sprieguma termiski nosēdošās savienojošās uzm avas 
konstrukcija.
Pielietošana: 1 kV kabeļu (A)MMK, (A)MCMK, AXCMK, AXMK un 
APAKM savienošanai.

Konstrukcija.
Vadītāju savienojuma spailes savienojošajās uzmavās aizsargā un izolē ar 
termiski nosēdošām caurulēm. Pieskaršanās sprieguma aizsardzībai izmanto 
vara sietu. Arī savienojuma ārējā aizsardzība un hermetizācija izpildīta, 
izmantojot termiski nosēdošu cauruli. Savienojošās uzmavās parasti izmanto 
skrūvējamas savienojošās čaulas. 
Kabelim AXMK paredzēta individuāla termiski nosēdoša savienojošā 
uzmava.

13.3.3. 10 un 20 kV kabeļu savienojošās uzmavas.
Abu spriegumu kabeļu savienojošām uzmavām ir vienāda konstrukcija, tikai 
20 kV kabeļu savienojošās uzmavas ir lielāka izmēra.
Termiski nosēdošā savienojošā uzmava.

Zīmējums 136. 20 kV kabeļa termiski n osēdošās savienojošās uzmavas 
konstrukcija.

Pielietošana.
Pielieto AHXAMK-W tipa kabeļu savienošanai, kā arī piesūcinātā papīra
izolācijas kabeļu un plastmasas izolācijas kabeļu savienošanai.
Konstrukcija.
Elektriskā lauka izlīdzināšanu, izolēšanu un hermetizāciju realizē, izmantojot 
dažādas termiski nosēdošas caurules. Savienojošās uzmavas ārējās virsmas 
aizsardzībai izmanto alumīnija folijas termiski nosēdošu lentu, kas nepieļauj 
mitruma iekļūšanu kabelī caur savienojošo uzmavu.
Vadītāju savienošanai uzmavā izmanto presējamās čaulas vai skrūvējamās 
čaulas.
Savienojošās uzmavas pamatkomplekts vienmēr jāpapildina ar papildus 
aksesuāriem, kurus komplektē atbilstoši kabeļa tipam.

Auksti nosēdošā savienojošā uzmava.

Zīmējums 137. 20 kV kabeļa t ermiski nosēdošās savienojošās uzmavas 
aksesuāri (Ensto).
Pamatojoties uz materiālu aukstās sarukšanas tehnoloģijām, izstrādātas 
savienojošo uzmavu ātrās montāžas tehnoloģijas (auksti nosēdošās 
savienojošās uzmavas), kurās savienojošā čaula jau iestrādāta izolācijā. Pēc 
kabeļu galu parastās apdares, tos savieno ar šīm izolācijā iestrādātām 
savienojošām detaļām. Savienojošās detaļas iebīda savienojošajās čaulās 
tāpat kā kabeļu adapteros. Pēc tam savienojošās uzmavas montē saskaņā ar 
montāžas instrukcijas prasībām.

Zīmējums 138. Ātrās montāžas tehnoloģijas aukst i nosēdošā 20 kV 
savienojošā uzmava (3M).

13.4. Gala un savienojošo uzmavu montāža.
13.4.1. Sagatavošanās gala un savienojošo uzmavu montāžai.
Ar gala un savienojošām uzmavām saistītie darbi vienmēr tiek izpildīti 
saskaņā ar kabeļu armatūras izgatavotāju montāžas instrukcijām.
Izpildot darbus, obligāti jāizpilda visas uzmavas iepakojumā esošās 
montāžas instrukcijas pēdējās versijas prasības, darbi jāveic rūpīgi, ievērojot 
tīrību visā darbu veikšanas procesā. Augstsprieguma gala un savienojošo 
uzmavu montāžu veic speciālisti - īpaši apmācīti elektromontieri. 
Savienojošo vai gala uzmavu montāža, īpaši augstsprieguma uzmavu 
montāža, jāveic ar maksimālu uzmanību, tādēļ jārada atbilstoši darba apstākļi 
kvalitatīvai  montāžas darbu izpildei.  Gada aukstajā laikā uzmavu montāžas 
vieta jāaizsargā no nokrišņiem, sala un mitruma. Savienojošo un gala uzmavu 
montāžas procesā, piemēram, noņemot kabeļa apvalku, termiski nosēdošās 
caurules apstrādē un tml. Darbos bieži jāizmanto gāzes deglis. Pirms degļa 
izmantošanas obligāti jāpārbauda darba telpas atbilstība drošības prasībām, 
veicot darbus ar atklātu uguni.
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Zīmējums 139. Gala uzmavas montāža teltī.
Pirms savienojošo uzmavu montāžas zemē jāsagatavo būvbedre ar tādi em 
izmēriem, kuri ļauj drošu pārvietošanos montāžas darbu izpildes laikā.  Par 
pietiekošu būvbedres platumu uzskata 1 - 1,5 m un garumu - apmēram 
trīskārtīgu savienojošās uzmavas garumu. Nolaižot kabeļu galus tranšejā 
savienojošās uzmavas montāžai, jāparedz uzmavas montāžai pietiekoša 
garuma rezerve- apmēram 1- 1,5 m katram kabeļa galam. Būvbedres dibens 
jāizlīdzina, lai uzmavas montāžas darbu izpildei būtu izmantojams viss 
būvbedres laukums. Lielāka apjoma darbos jāparedz sēdvietas 
elektromontieriem, šim nol ūkam noder, piemēram, uz būvbedres malām 
uzliktas plāksnes. Savienojošās uzmavas montāžas vieta uz laiku jāpaceļ un 
jānofiksē montāžas ērtumam nepieciešamā augstumā un nogulda uz speciāla 
„buka“ vai arī būvbedrē zem montējamās  uzmavas parok bedres 
padziļinājumu. 20 kV kabeļiem būvbedres platumam jābūt ne mazākam par 
2 m, garumam- 3 m, bedres padziļinājumam – 0,2- 0,3 m lielākam par kabeļu 
tranšejas dziļumu.
Kabeļu uzmavu montāža jāveic aizsargājošās teltīs. Telts audumam jābūt 
ūdensnecaurlaidīgam un nedegošam. Aukstā un mitrā laikā tam jāsaglabā 
siltums. Turklāt telts audumam jālaiž cauri gaiss, nodrošinot telts ventilāciju, 
lai nepieļautu mitruma kondensāciju uz telts sienām.  
Montāžas darbus veic teltī efektīvā darba vietas apgaismojumā, kuru atkarībā 
no apstākļiem nodrošina elektrība vai šķidrā gāze. Gada aukstajā laikā telti 
apsilda ar elektrikajiem vai gāzes sildķermeņiem. Kabeļu sildīšanas procesā 
rodas degšanas produkti, kuri jāaizvada, ventilējot telti vai darbiniekiem 
jālieto elpošanas orgānu aizsarglīdzekļi.
Telts vietā var izmantot būvbedrē ievietotu vieglas konstrukcijas siltuma 
aizturētāju.

Zīmējums 140. „Buks“ kabeļa pagaidu piecelšanai.

13.4.2. Gala un savienojošo uzmavu izvēle.
Gala un savienojošās uzmavas izvēlas, pamatojoties uz armat ūras 
izgatavotāju katalogiem un rēķinoties ar sekojošiem apstākļiem:
1. kabeļa nominālais spriegums, 
2. kabeļa tipa marķējums (konstrukcija, izolācija un aizsardzība),
3. montāžas vieta ( telpās, ārpus telpām),
4. savienojuma izpildījuma iespējas ( skrūvējams, presējams savienotājs),
5. speciālu darba instrumentu nepieciešamība, piemēram,ierīce ārējā apvalka 
noņemšanai,
6. speciālu montāžas prasmju nepieciešamība.

Montāžas instrumentu un detaļu komplekti.
Pirms nosūtīšanas uz darbu izpildes vietu jāpārbauda visu pienākošos detaļu 
esamība un atbilstība materiālu iepakojumam pievienotajam sarakstam. 
Jāpārbauda arī nepieciešamo papildus materiālu daudzums. Aizliegts jebkuru 
materiālu iepakojumā esošo detaļu kaut īslaicīgi nodot kādai citai personai, 
jo ar nepilnu materiālu komplektu nekad neizdosies samontēt kvalitatīvu 
savienojošo vai gala uzmavu, bet trūkstošās detaļas piegāde var prasīt daudz 
laika.

13.4.3. Gala vai savienojošās uzmavas montāžas darbu operācijas.
Kabeļa apdare.
Kabeļa apdari veic secīgi pa pakāpēm ar nolūku nodrošināt montāžas 
instrukcijās norādītos izmērus. Pirms apdares precīzi nomēra apvalka 
noņemšanas garumu, un kabelim uznes iezīmes ar līmlentu vai marķieri 
(flomasteru). Kabeļa dažādu slāņu noņemšana jāveic nesabojājot citus kabeļa 
slāņus.

Plastmasas apvalka noņemšana.

Zīmējums 141. Apvalka noņemšanas nazis.
Speciāls nazis ļauj droši noņemt ārējo apvalku. Nazis pārgriež apvalku, 
nesabojājot apakšējo slāni. Pēc iegriezumu izdarīšanas a pvalku var viegli 
noņemt.
Noņemot kabeļa AHXAMK -W īpaši izturīgo apvalku,  tas vispirms 
jāmīkstina, sasildot ar gāzes degļa liesmu, un pēc tam norādītajā vietā 
jānogriež ar auklu. No mīkstinātā plastmasas apvalka ar auklu nogriež 
sloksni, bet atlikušo apva lka daļu atrauj no alumīnija folijas un notin. 
Noņemot apvalku, jābūt maksimāli akurātam, lai nesabojātu alumīnija foliju.
Noņemot polietilēna apvalku piemērā minētajam kabelim AMCMK, var 
pielietot augstāk aprakstīto apvalka sildīšanas metodi.
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Zīmējums 142.Plastmasa apvalka noņemšana kabelim AHXAMK-W.
Pēc sasildītajā ārējā polietilēna apvalkā ar auklu izpildītā iegriezuma silto 
apvalku no alumīnija folijas virsmas var noņemt notinot.
Kabeļu nazis ir universāls kabeļa apvalka un izolācijas noņemšanas 
instruments. Tomēr tas jālieto ar maksimālu uzmanību, lai nesabojātu 
izolāciju un netraumētu rokas.
AHXAMK-W kabeļa alumīnija foliju notin no kabeļa gala gabaliem ar 
pirkstiem un nogriež ar šķērēm.

Zīmējums 143. AHXAMK-W kabeļa alumīnija folijas notīšana.

Pretkoronas aizsardzības noņemšana.

Zīmējums 144. Pretkoronas aizsardzības noņemšana ar instrumentu (Tyco 
elektronics).
Plastmasas apvalka augstsprieguma kabeļos zem alumīnija ekrāna uz 
izolējošā slāņa novietots kabeļa konstrukcijai piederošs vadītāja vai 
pusvadītāja materiāla pretkoronas aizsardzības slānis. Montējot gala vai 
savienojošo uzmavu, šo slāni noņem ar speciālu pusvadītāja ekrāna 
noņemšanas  instrumentu. Instrumentu ieregulē atbilstoši kabeļa diametram. 
Slāni noņem, instrumentu rotējot  ar rokām , kā rezultātā pretkoronas 
aizsardzības slāni noņem kā vienu garu sagrieztu skaidu. Pateicoties slīpajam 
nogriezuma leņķim, instrumenta pārvietošanās garenvirzienā notiek 
automātiski. 
Pēc darba ar instrumenta iespējamo  palikušo pusvadītāja slāni noņem arasu 
šķautni. Izolācijas virsmu saskaņā ar montāžas instrukciju slīpē, lai likvidētu 
iespējamos garenvirziena iegriezumus. 
Tirgus piedāvā dažādus pusvadītāja slāņa noņemšanas  instrumentus, no 
kuriem var izvēlēties konkrētam kabelim piemērotu instrumentu.

Uzmanību!
Noņemot pusvadītāja ekrānu, jābūt maksimāli uzmanīgam. Uz izolācijas 
virsmas pēc gala vai savienojošās uzmavas montāžas nedrīkst palikt gaisa 
ieslēgumus saturoši iespiedumi. Gaisa ieslēgumi pasliktina izolācijas 
dielektriskās īpašības, veicina lokālu defektu attīstību, paaugstinot uzmavu 
temperatūru, kas var būt par sarežģītu, grūti novēršamu defektu iemeslu.
Pusvadītāja ekrāna tīrišanai pieļaujams izmantot tikai uzmavas materiālu 
iepakojumā esošās salvetes.

Dzīslas izolācijas noņemšana.

Zīmējums 145. Kabeļa ar plastmasas izolāciju dzīslas izolācijas noņemšana.
Plastmasas izolācijas zemsprieguma kabeļa dzīslas izolācijas noņemšanu 
izpilda perpendikulāri dzīslai. Iegriezumu izdara ar apvalka noņemšanas nazi 
vai analogu instrumentu. Iegriezums j āizdara akurāti,  nesabojājot dzīslas 
vadus. Īpaši uzmanīgam jābūt, dzīslai izdarot sķērsvirziena iegriezumus.
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Var izmantot sekojošu paņēmienu: vispirms izdara iegriezumu pa dzīslas 
izolācijas perimetru, līdz pusei no izolācijas biezuma, pēc tam nogriež 
noņemamo izolāciju, turot nazi gar dzīslas virsmu tā, lai to nesabojātu. Pārējo 
izolācijas daļu noņem ar rokām.
Plastmasas izolācijas augstsprieguma kabeļu izolāciju noņem ar veco labo  
paņēmienu- vispirms izdara iegriezumu ar auklu, pēc tam garenvirziena 
iegriezumu ar kabeļu nazi. 
Mūsdienās kabeļa izolācijas noņemšanai izmanto speciālus instrumentus, ar 
kuriem izolāciju var noņemt viegli un droši, nesabojājot dzīslu. 

Zīmējums 146. Instrumentu komplekts „šūtā“ polietilēna izolācijas 
noņemšanai (Ensto).

Strāvu vadošo dzīslu savienošana.
Pazemes kabeļiem galvenokārt izmanto alumīnija strāvu vadošās dzīslas, 
tādēļ šajā sakarībā vispirms apskatīsim alumīnija vadītāju savienošanas 
paņēmienus. Savienojot alumīnija dzīslas, īpaša vērība jāvelta faktam, ka uz 
alumīnija virsmas parastos ekspluatācijas  apstākļos veidojas oksīda slānis, 
kas savienojuma vietās palielina  kontakta pretestību.

Zīmējums 147. Suka alumīnija tīrīšanai (Ensto).
Izolējošo oksīdā slāni noņem ar speciālu suku. Notīrāmo virsmu pārklāj ar 
aizsargsmēri, lai nepieļautu atkārtotu oksīda veidošanos. Smēre var saturēt 
cinka daļiņas, kas savienojuma vietā sagrauj oksīda slāni un uzlabo 
vadāmību.

Alumīnijam piemīt aukstā iztecēšana, metāla plastiskā deformācija notiek 
jau istabas temperatūrā, un t as iztek saspiešanas spēka pielikšanas punktā. 
Alumīnijam šī īpašība izpaužas jau pie relatīvi nelieliem spiedes spēkiem.  
Alumīnija spailes izveidotas auksto tecēšanu nepieļaujošā formā,  spaile blīvi 
aptver dzīslu, neatstājot brīvu telpu. Alumīnija spaiļ u ģeometriskie izmēri 
lielāki par atbilstošu vara spaiļu izmēriem, tām ir vairāk nospiedošo skrūvju 
un saspiešanas spēku pielikšanas punktu kā vara spailēm.

Zīmējums 148. Viena šķērsgriezuma alumīnija un vara kabeļu uzgaļi.
Parasti alumīnijs efektīvi nepadodas korozijai. Tomēr kontaktā ar varu, kā 
tas bieži notiek savienojumu tehnoloģijās, elektrolīta klātbūtnē (piemēram, 
mitruma) notiek elektrolītiskā korozija. Tas nozīmē, ka veidojas galvanisks 
elements, kurā „ mīnusa“  pola ( alumīnijs)  metāls mainās,bet „plusa“ pola 
metāls (varš) paliek nemainīgs, kas elektrolītiskā procesa ietvaros  noved pie 
alumīnija pazušanas, alumīnijam oksidējoties alumīnija un vara saskares 
vietā. Korozija sākas arī gadījumā, ja, piemēram, alumīnija dzīslā kopā ar 
ūdeni iekļūst vara sāļi.

Zīmējums 149. Nopresētais un lietais alumīnija kabeļa uzgaļi.

Spaiļu izvēle un montāža.
Izvēloties spailes, jārēķināsar sekojošiem apstākļiem:
- slodžu režīma  temperatūras un īsslēguma režīma temperatūras,
- strāvu vadošās dzīslas materiāls un šķērsgriezums,
- korozija, 
- izmantojamie instrumenti.
Pēc darba temperatūras spailes iedalās divās klasēs:
1. T1 spailes, paredzētas dzīslām ar darba temperatūru ne augstāku par 80 °C 
un īsslēguma gala temperatūru- ne lielāku par 180 °C.
2. T2 spailes, paredzētas dzīslām ar darba temperatūru augstāku par 80 °C un 
īsslēguma gala temperatūru- ne lielāku par 250 °C.
Standartam SFS 2663 prasībām atbilstošām T2 klases spailēm pieļaujamā 
temperatūra atzīmēta ar uz spailes uznestu marķējumu T2. Šīs spailes 
paredzētas, piemēram, ar eļļu piesūcināta papīra izolācijas kabeļiem un „ 
šūtā“ polietilēna izolācijas kabeļiem. T1 klasei neatbilstošām spailēm 
temperatūras klasi nenorāda.
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Strāvu vadošo dzīslu un spaiļu materiāls.
Alumīnija dzīslu savienošanai izmanto tikai spailes, uz kurām norāīts 
vadītāja metāla apzīmējums Al vai Alu. Apzīmējumu Al uznes spailēm, 
kuras paredzētas alumīnija, alumīnija savienojumu un tēraudalumīnija 
vadītāju savienošanai, apzīmējumu Alu uznes spailēm, kuras paredzētas tikai 
alumīnija vadītāju savienošanai.
Vara vadītāju savienošanai paredzētās  spailes neder alumīnija vadītāju 
savienošanai. Alumīnija vadītāju savienošanai paredzētās spailes parasti 
tāpat parasti neder vara vadītāju savienošanai gadījumā, ja uz tām nav 
atsevišķa marķējuma Cu.

Korozija.
Koroziju novēršana saskaņā ar standarta SFS 6000-5-52 norādēm:
„ 522.5. Koroziju vai piesārņojumu izsaucošās vielas (AF).
522.5.1.  Elektropārvades līniju sistāmas detaļas, kuras pakļautas agresīvu, 
koroziju izsaucošu vielu, piesārņojuma u n ūdens iedarbībai, kas izsauc šo 
detaļu koroziju vai citus defektus, atbilstoši  jāaizsargā no minētajām 
iedarbībām vai jāizgatavo no pret tām noturīgiem materiāliem. 

Uzmanību! Dotajiem mērķiem noderīgs pasākums var būt montāžā par  
palīglīdzekli izmantojamo aizsarglīmlentu, krāsojuma un smēru pielietošana. 
522.5.2.  Elektrolītisko reakciju izraisošu metāju saskaršanās nav pieļaujama. 
Ja tomēr tāds kontakts jāizveido, jāparedz īpaši pasākumi tā negatīvās 
iedarbības novēršanai.
522.5.3.  Nav pieļaujama t ādu materiālu saskaršanās, kuri, savstarpēji 
iedarbojoties, sabrūk vai ievērojami pavājinās“.
Pirms alumīnija vadītāju savienošanas jāpārliecinās, vai savienojošās spailes 
der šādam mērķim. Gadījumā, ja alumīnija vadītāju savienojums atrodas 
mitrā vidē, jāveic pasākumi korozijas nepieļaušanai.
Sausās telpās pieļaujama alumīnija kabeļa uzgaļa tieša pievienošana kopnei, 
pielietojot alumīnija vadītāju virsmu pārklāšanu ar smēri un notīrīšanu līdz 
metāliskam spīdumam ar suku, kā arī pievienot spaiļu panelim vai tīra vara 
vai vara sakausējuma kopnei. Sadales paneļos, transformatoru apakšstacijās 
un kabeļu sadaļņu skapjos, kas novietoti mitros apkārtējās vides apstākļos, 
piemēram, uz ielas vai mitros pagrabos, pieļaujama alumīnija pievienošana 
alumīnijam un alvota i vara (vara sakausējums) plāksnei, pielietojot 
aizsargsmēri.

Izmantojamie instrumenti.
Presējamo savienojošo spaiļu montāžu izdara, izmantojot spaiļu izgatavotāja 
paredzētos instrumentos un komplektā iekļautos instrumentu uzgaļus.
Presēšanas instrumentu tehniskais stāvoklis un to pareiza izmantošana 
regulāri jāpārbauda.

Zīmējums 150. Knaibles neliela diametra spaiļu nopresēšanai.

Montāža.
Precīzi jāizpilda spaiļu izgatavotāju montāžas instrukcijās norādītās prasības. 
Zemāk norādīti daži papildus dati:
Uz vadītāja uzstādāmā spaile jāizvēlas, vadoties no vadītāja nominālā 
šķērsgriezuma un materiāla. Vadītāja nominālais šķērsgriezums un materiāls 
norādīti uz spailes. Izolācija no vadītāja jānoņem akurāti, nesabojājot tā 
virsmu, tādēļ, ka, piemēram, šķērsvirziena iegriezumi samazina savienojuma 
vietas īsslēgumu noturību. 
Vadītāja sektoru optimālai pielāgošanai tā nominālajam šķērsgriezumam 
atbilstošai spailei un drošai savienošanai liela šķērsgriezuma vadītājs, parasti 
jāapstrādā ar maināma atvēruma knaiblē m vai speciāliem montāžas 
instrumentiem.

Spaili var izmantot tikai viena vadītāja pievienošanai gadījumā, ja tajā nav 
speciālas telpas citiem vadītājiem.
Spailes konstrukcijas izmaiņa montāžas vietā aizliegta. Piemēram, aizliegts 
samazināt presējamo spaiļugarumu vai palielināt atvērumu izmērus.

Zīmējums 151. Presējamā kabeļa uzgaļa montāža.

Presējamās spailes montāža.
- Spaili izvēlas, vadoties no vadītāja izmēra.
- Izvēlas spailei piemērotu montāžas instrumenta presēšanas uzgali.
- Pārbauda, vai montāžas instruments attīsta atbilstošu presēšanas spēku, ja 
vajag, instrumentu ieregulē.
- Vadītājam noņem izolāciju atbilstoši spaiļu tabulās norādītajiem izmēriem, 
izvairoties no vadītāja šķērsvirziena iegriezumiem.
- Sektorveidīgam vadītājam izdara iepriekšēju apstrādi, izmantojot maināma 
atvēruma knaibles.
- Spaili uzliek vadītājam un izdara nepieiešamā skaita presējumus, sākot no 
vadītāja gala.
Augstāk norādītās montāžas instrukcijas noder kabeļu uzgaļiem un 
savienojošām čaulām.

Zīmējums 152. Presējamāssavienojošās čaulas uz vadītājiem.
Montējot savienojošās čaulas, rēķinās arī ar sekojošiem apsvērumiem:
- vadītāja izolāciju noņem saskaņā ar spailes montāžas instrukciju,
- pārbauda, vai vadītājam uzvelkamās termiski nosēdošās plastmasas 
caurules ir pareizi uzliktas, un vadītāju galus ievada savienojošajās čaulās,
- presēšanu sāk no presējuma galvenajiem punktiem abās vadītāja pusēs, 
pārējos presējumus izpilda no centra uz malām.

Skrūvējamā savienojuma montāža.
Alumīnija dzīslu skrūvju savienojumos jāno drošina pareiza skrūvju 
pievilkšana. Skrūvju pievilkšanu var kontrolēt ar atbilstoši ieregulētu 
momentatslēgu vai izmantojot skrūves ar notrūkstošu galvu, kura notrūkst, 
sasniedzot atbilstošo pievilkšanas spēku. Pēc skrūvju pievilkšanas vadītāji 
spailē nevar pārvietoties.

Skrūvējamais savienotājs.
Mūsdienās plaši izmanto skrūvējamos savienotājus. Savienotāja čaulas 
komplektā ietilpst skrūves ar notrūkstošām galvām, kas garantē savienojamo 
vadītāju kontkta nospiešanu ar atbilstošu pievilkšanas momentu. 
Skrūvējamās savienotāju čaulas ir labs risinājums, īpaši liela šķērsgriezuma 
vadītāju savienošanai, kur presējamo čaulu izmantošana ir krietni 
sarežģītāka, jo nepieciešamas lielas jaudas presējamās ietaises.  Skrūvējamo 
čaulu savienotāju skrūvju pievilkšanainav vajadzīgi speciāli instrumenti.
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Zīmējums 153. Skrūvējamie savienotāji un kabeļu uzgaļi (Ensto).

Zīmējums 154. Skrūvējamā savienotāja pievilkšana.
Vadītājus notīra atbilstoši instrukcijas norādījumiem. Savienojošās čaulas 
kontakta virsmai ar otiņu uznes smēri. Vadītāju galus iebīda čaulā. 
Nokontrolē, lai abu vadītāju gali čaulā būtu iebīdīti vienā dziļumā, mērot no 
čaulas galiem. Čaulas novieto paredzētajā pozīcijā. Skrūves pievelk līdz 
skrūvju galvu notrūkšanai. Pēc savienotāja samontēšanas pievilk šanas 
kontrole vairs nav iespējama, jo skrūvju galvas ir norautas. Pēc skrūvju 
pievilkšanas vadītāju pārvietošana čaulā aizliegta, jo tā var izmainīt kontakta 
nospiešanas spēku.

Skrūvējamais kabeļa uzgalis.

Zīmējums 155. Skrūvējamais kabeļa uzgalis (Ensto).
Skrūvējamo kabeļa uzgali montē tādā pat veidā kā atbilstošo skrūvējamo 
savienotāju. Sasniedzot noraušanai pietiekošo piepūli, pievelkamo skrūvju 
galvas notrūkst. Pievelkošās skrūves dubultā galva ļauj kontrolēt skrūvju 
pievilkšanas momentus ( pievilkšanas momenti norādīti Tabulā 19).
Tabula 19. Pievilkšanas momenti alumīnija dzīslu savienotājiem.

Pievilkšanas momenti alumīnija dzīslu savienotājiem.

Vadītājs (mm2) Pievilkšanas moments (Nm)

10 – 35

35 – 95

95 – 185

185 – 300

16

23

38

50

Savienotāja izolācija un aizsardzība.

Termiski nosēdošs polimērs.

Termiski nosēdoša caurule - no temperatūras iedarbībā nosēdoša polimēra 
materiāla ( termiski nosēdoša  plastmasa) izgatavota caurule, kura 
apžņaudzot nohermetizē vadītāju vai kabeli. Uz cau rules iekšējās sienas 
uznestā līmes kārta nodrošina blīvu piekļaušanos apžņaudzamajam 
objektam. Dažāda resnuma termiski nosēdošās caurules izmanto savienojošo 
un gala uzmavu fāžu un apvalku izolēšanai. Montējot savienojošo uzmavu, 
izmantojot termiski nosēdošas caurules, jānokontrolē, lai pirms savienojošās 
čaulas nopresēšanas visas dažādo slāņu caurules būtu novietotas paredzētajās 
vietās. Sakarsējot cauruli virs 130°C, tās diametrs sarūk par 40 - 60 %. 
Caurule var sarukt arī tās gareniskā virzienā, bet ne vairāk par10 %.
Termiski nosēdošās caurules montāžai izmanto gāzes degli. Gāzes degļa 
liesma jānoregulē tā, lai tās garums būtu 25- 30 cm, bet tās 10 cm garā mēle 
būtu dzeltenā krāsā. Cauruļu sarukšanas procesā nav pieļaujama plastmasu 
sadedzinošā zilās krāsas liesma. Lai nodrošinātu vienmērīgu nosēšanos un 
nepieļautu caurules lokālu izdegšanu, degļa liesmai jāatrodas pastāvīgā 
vienmērīgā kustībā.

Savienojošās uzmavas montāža, izmantojot gāzes degli.

Termiskā nosēdināšana vienmēr jāizdara no caurules cent ra uz tās galiem. 
Termiskā nosēdināšana jāturpina tik ilgi, līdz no caurules gala sāk tecēt līme. 
Pirms turpināt nākošā slāņa nosēdināšanu nepieciešams ļaut iepriekšējam 
slānim atdzist līdz plaukstas temperatūrai.
Montāžas darbos jāievēro prasības, kādas izvirzītas darba drošības tehnikai, 
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veicot darbus ar gāzes degļiem. Termiski sarūkošo cauruļu augstā 
temperatūra neuzmanīgas rīcības dēļ var būt par apdegumu iemeslu.

Zīmējums 156. Savienojošās uzmavas montāža, izmantojot gāzes degli.

13.4.4. Vispārēji e darba aizsardzības noteikumi, montējot gala un 
savienojošas uzmavas.

Uzmavu montāžā izmanto dažādus viegli uzliesmojošus vai elpošanas ceļus 
kairinošus šķidrumus, kā arī šķidro gāzi, kuras izmantošana prasa akurātumu 
un pastāvošo noteikumu precīzu ievērošanu.
Darba vietā jāuztur kārtība un tīrība.

Zemāk uzskaitīti daži svarīgi momenti, kuriem jāpievērš īpaša vērība, 
strādājot ar dažādām vielām:

- tīrīšanas līdzekļi nav bīstami, ja ievēro izgatavotāja instrukcijas. Produkta 
apstrādāšanas instrukcijas un brīdinājumi norādīti produkta drošības 
sertifikātā, kuru var saņemt no vadības. Nepieciešama arī darba telpu 
vēdināšana. Darba vietā aizliegts atstāt tīrīšanā izmantotos mitros vai 
ugunsbīstamos slaukāmos un tml. Materiālus. Tīrīšanas līdzekļi vienmēr 
jāglabā aizvērtos iepakojumos un pēc iespējas nelielos daudzumos. Strādājot 
ar šķīdinātājiem, jālieto aizsargājošie cimdi,
- iztvaikojot gaisā, šķidrā gāze kļūst sprādzienbīstama. Šķidrā gāze ir 
smagāka par gaisu, tādēļ tā nogrimst un uzkrājas zemes līmenī. D egošas 
cigaretes vai cita degoša priekšmeta nomešana var izsaukt sprādzienu. 
Šķidrajai gāzei nav smakas, tomēr saskaņā ar pastāvošo tiesību aktu prasībām 
tai pievieno odorantus, kuru smaka palīdz atklāt gāzes klātbūtni gaisā. Šķidrā 
gāze nav toksiska, tomēr tās ieelpošana lielākos apjomos rada miegainību un 
var būt par nosmakšanas iemeslu. Konstatējot gāzes noplūdi, jāaizver pirms 
noplūdes vietas esošais ventilis, un, ventilējot telpu, jāaizvada izplūdusī gāze. 
Tā kā gāze ir smagāka par gaisu, tā nogrimst tranšejas un būvbedres dibenā, 
un tās aizvadīšana var prasīt daudz laika. Telpās, kurās izmanto gāzi, aizliegts 
izmantot citas atklātas liesmas, dzirksteļojošus elektriskos slēdžus un tml. 
Ierīces.
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14. Kabeļu tranšejas aizbēršana
14.1. Kabeļa aizsardzība.
14.1.1. Prasības kabeļu aizsardzībai.
Standarta SFS 6000 -8-814 „Kabeļa izvietojums un montāža” punktā 
522.15.2. teikts sekojošais:
„ … Kabeļu līniju ieguldot zemē, kabeļi mehāniski jāaizsargā no lieliem vai 

asiem akmeņiem vai līdzīgiem priekšmetiem. Ai zsardzību var izveidot, 
piemēram, instalējot kabeli caurulē vai ap kabeli ierīkojot smalkgraudainu 
smilšu spilvenu.
Virs zemē ieguldīta kabeļa 0,2- 0,4 m dziļumā no zemes virsmas jāiegulda 
kabeļa novietojumu norādoša signāllenta.
Zemes virspusē instalētam kabelim jāierīko papildus mehāniskā aizsardzība, 
piemēram, no mehāniski izturīgām aizsargcaurulēm (SFS 5608 A klase), 
betona silēm, betona blokiem vai izmantojot citu analogu paņēmienu. Uz 
klints vai mūra virsmas nostiprināta kabeļa aizsardzībai vēlams izm antot 
tērauda profilu vai ar betonu pārklājamu cauruli/ sili. Kabelim izejot no 
zemes vai ūdens, tas jāaizsargā ar tērauda profilu, montāžas cauruli ar 
stiprības klasi ne zemāku par 4. Vai ar analogu konstrukciju līdz augstumam 
ne mazākam par 1,5 m, transporta maģistrāļu tuvumā- ne zemāk kā līdz 2 m 
no zemes līmeņa. Aizsardzība jāuzstāda pietiekošā dziļumā no zemes vai 
ūdens virsmas. 
Kabeļu aizsardzībai izmantojamās konstrukcijas jāizvēlas un jāmontē ar 
aprēķinu, lai iespējamās kabeļa izkustēšanās (īsslēgu ma strāvu dināmiskā 
iedarbībā, temperatūras izmaiņās) gadījumos nenotiktu kabeļa apvalka 
traumēšana, kabelim slīdot gar konstrukcijām, īpaši - gar to galiem. 
Izmantojot aizsargcaurules, jānovērtē, kā uz caurulē instalēto kabeli 
iedarbosies caurulē esošais ūdens tā sasalšanas gadījumā. 
Ūdenī ieguldāmas kabelis bez metāla apvalka atbilstoši jāaizsargā krasta 
posmā līdz 2 m dziļumam no apakšējā bjefa vai jāiegulda ūdenskrātuves 
dibenā. Izveidojot kabeļa aizsardzību, jārēķinās ar krasta formu un 
raksturojumiem, kā arī iespējamām mehāniskām slodzēm, piemēram, ūdens 
transporta kustību, ūdens un ledus līmeņu svārstības.
Ieguldot kabeli gruntī, aizsardzību ierīko vadoties no vispārējām prasībām 
(skat. Standarta SFS 6000- 8-814 Tabulu 814A). Tabula 814A šajā grāmatā 
iekļauta ar 16.numuru.

14.1.2. Kabeļa aizsardzības uzdevums.
Zemē ieguldīta kabeļa mehāniskās aizsardzības uzdevums ir:
- kabeļa aizsardzība no sabojāšanas iespējamos zemes darbos,
- kabeļa aizsardzība no zemes sablīvēšanās vai noslīdēšanas radītām 
mehāniskām slodzēm,
- pa objektu virsmu, piemēram, klintīm un sienām instalējamo kabeļu 
aizsardzība no mehāniskiem bojājumiem.
Kabeļu aizsardzība nedrīkst jūtami samazināt kabeļu pieļaujamās slodzes 
strāvas.

14.1.3. Kabeļu aizsardzības izturības klases.

Zīmējums 157. Dažādas plastmasas siles.
Kabeļu aizsardzības klasifikācija.
Tabula 20. Kabeļu aizsardzības  klasifikācijā saskaņā ar standartu SFS 5608.   

Aizsardzības 
klase

Aizsardzībai noderīgs materiāls

А-palielināta 
mehāniskā 
izturība

A klases kabeļa aizsargcaurules, izturīga plastmasas sile

B- vidēja 
mehāniskā 
izturība

B klaseskabeļa  aizsargcaurules, plastmasas sile

C- maza 
mehāniskā 
izturība

Mīksta plastmasas sile, plastmasas aizsargplate, plata 
aizsarglenta

D- signāllenta Signāllenta, brīdinošā lenta

Saskaņā ar standartu SFS 5608 kabeļu aizsargcaurules iedalītas  „A“ un „B“ 
izturības klasēs atbilstoši to  radiālai izturībai un triecienizturībai. „A“ klases 
kabeļu aizsargcaurulēm radiālā izturība SN≥ 16  kN/m2, „B“ klasei- SN≥8 
kN/m2. 
Aizsargcaurules detalizēti apskatītas punktā 10.7.2. „Cauruļu ieguldīšana 
zem transporta maģistrālēm“.
Pamatojoties uz standartu kopā ar plastmasas aizsargcaurulēm jebkurā 
gadījumā var izmantot cita veida analogas stiprības caurules vai plāksnes.

Pēc izmantošanas nolūkiem aizsardzību klasificē sekojoši:

1.Kabeļu aizsargcaurules:

A klase- sarežģītiem ekspluatācijas apstākļiem,
B klase- vidējiem ekspluatācijas apstākļiem,
C klase- viegliem ekspluatācijas apstākļiem.

20. Kabeļu aizsardzības siles un aizsargplāksnes:

A klase- sarežģītiem ekspluatācijas apstākļiem,
B klase- vidējiem ekspluatācijas apstākļiem,
C klase- viegliem ekspluatācijas apstākļiem.

Kabeļu aizsardzības konstrukcijas no polietilēna un PVH, pārbaužu rezultāti, 
kā arī brīdinošo lentu konstrukcija norādīti standartā SFS 5608.

Kabeļu aizsardzības aizsargājošā funkcija balstās tikai uz tās stiprību un 
konstrukciju, un, ja kabelis ieguldīts pietiekošā dziļumā, piemēram, ceļa 
pamatnē t.s. sadalošā slāņa līmenī, aizsardzībai vairs nav būtiskas nozīmes. 
Šajā gadījumā transporta kustībai nav būtiska ietekmes. Risks sabojāt kabeli 
dažādos zemes rakšanas darbos arī nav saistīts ar kabeļa ieguldīšanas 
dziļumu, jo tas novēršams ar parastu paņēmienu, izvēloties atbilstošu zemes 
izstrādes tehnoloģiju.
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14.1.4.  Kabeļu aizsardzības izvēle un montāža.

14.1.4.1. Vispārējās norādes.

Tabula 21. Kabeļa aizsardzības izvēles piemērs.

Aizsargājamais 
objekts

Aizsardzības klase

Augstsprieguma 
kabeļi, svarīgi 
vadības kabeļi

Zemsprieguma 
tīkla maģistrā lie 
kabeļi, pārējie 
vadības kabeļi

Barojošās kabeļu 
līnijas, ārējā 
apgaismošanas 
kabeļi

Iespējami zemes 
rakšanas darbi 
nākotnē, liels 
kabeļu pārnešanas 
risks, rupjgraudu 
grunts 

A A A 1)

Vidēji apstākļi, 
rupjgraudaina 
grunts

B B C

Vidēji apstākļi,
smalkgraudaina 
grunts

B C C

Kabeļa beztranšejas 
iearšanas metode

D D D

1) Tikai īpaši svarīgām līnijām.

Paaugstināta izturība.

Doto grupu veido plastmasas kabeļu aizsardzības caurules un siles, betona 
siles un plāksnes, kā arī „A” izturības klasei atbilstošas metāla caurules.
Dotās grupas aizsardzības līdzekļiem raksturīgs, ka tie tranšejas aizbēršanai 
ļauj izmantot rupjgraudainus materiālus tādēļ, ka šiem līdzekļiem ir liela 
mehāniskā izturība un tie nemaina atrašanās vietu tranšejas aizbēršanas 
procesā. Betona un metāla konstrukcijām ir liela masa. Tranšejas ar tādu 
kabeļa aizsardzību atrakšanu izdara tikai ar mehānismiem.

Vidēja izturība.

Pie dotās grupas pieder „B” izturības klasei atbilstošas kabeļu aizsardzības 
caurules un siles.
Tādu aizsa rdzību pielieto tranšejās ar relatīvi rupjgraudainu aizbēršanas 
materiālu, sākot tranšejas aizbēršanu, īpaša vērība jāveltī kabeļa aizsardzības 
stabilitātes nodrošināšanai. Vidējo aizsardzības klasi pielieto tādos 
gadījumos, kad zemes rakšanas darbu iespējamība nākotnē ir relatīvi maza. 
Aizsardzības ietaišu nelielais svars stipri atvieglo to montāžas darbu izpildi.

Maza izturība.

Pie dotās grupas pieder „C” izturības klasei atbilstošas kabeļu aizsardzības 
caurules un siles.
Ap zemās aizsardzības klases aizsargierīcēm jāsaber relatīvi smalkgraudains 
aizbēršanas materiāls. Mazā svara dēļ darbu izpildes procesā šās klases 
aizsargierīcēm jāierīko papildus nostiprinājumi.
Dotās aizsargietaises pielieto vietās ar mazu kabeļa sabojāšanas 
varbūtību.Uzskata, ka tāsir pietiekamas vietās, kurās, nākotnē izpildot zemes 
rakšanas darbus,  grunts izņemšanu veiks ar rokām. Pielietojot zemās 
aizsardzības klases aizsardzības ietaises, tranšejas aizbēršanu izdara divos 
etapos: kabeļa apbēršana- aizsardzības ietaišu uzstādīšana; tranšejas augšējās 
daļas aizbēršana. Tāda darbu izpildes kārtība palielina darbu izmaksas. 

Signāllenta, brīdinājuma lenta.

Blakus kabelim ieguldot signāllentu, izmanto smalkgraudainu tranšejas 
aizbēršanas materiālu. Lentas uzstādīšana tranšejas aizb ēršanas procesu 
sadala divos etapos. Aizbēršanas procesa sākumā īpaša vērība jāveltī lentas 
stabilitātes nodrošināšanai. Signāllenta labi iederas, izmantojot kabeļa 
beztranšejas iearšanas metodi. Attālums no lentas līdz kabelim apmēram 30 
cm. Signāllentas vietā var izmantot atbilstošu brīdinošu tīklu vai 
aizsargplāksni.

Signāllentu parasti sauc arī par brīdinājuma lentu, tādēļ ka, atrokot tranšeju, 
ekskavatora kausam vispirms jāsakar lenta, kura brīdina par zemē esošo 
kabeli un norāda tā atrašanās vietu. T ālāk tekstā izmanto apzīmējumu 
„signāllenta“.

Bez aizsardzības.

Sadales tīklu kabeļu ieguldīšana bez aizsardzības vai signāllentas aizliegta.

14.1.4.2. Aizsardzība ar kabeļu aizsardzības caurulēm.

Kabeļu aizsardzības caurules izmanto kabeļu līniju šķēr sojumos ar 
automobiļu ceļiem un dzelzceļiem, kā arī citās vietās, kur nepieciešama ātra 
tranšejas aizbēršana. Tādās vietās izmanto „A“ izturības klases 
caurules.Vietās ar mazāk intensīvu satiksmi var izmantot  „B“ izturības 
klases caurules.
Kabeļu aizsardzības caurules izmanto gar ceļiem un trotuāriem atrodošos 
objektos, kā arī vietās, kur ceļa vai trotuāra atrakšana nav vēlama. Lai varētu 
kabeli instalēt caurulē, kabeļu līnijas trasei jābūt taisnai.

Zīmējums 158. Tranšejā ieguldīta kabeļu aizsardzības kanalizācija (Pori 
Energia Sähköverkot).

14.1.4.3. Aizsardzība ar kabeļu silēm.

Kabeļu siļu uzstādīšana virs kabeļiem ir visizplatītākais kabeļu aizsardzības 
veids. Siles ir viegli montēt, tās nodrošina samērā labu kabeļu aizsardzību.

Mūsdienās siles izgatavo no plastmasas. Siļu standarta garumi: 500, 1000 un 
3000 mm. Agrāk zemē ieguldīto veco siļu garumi: 500 vai 250 mm. Atkarībā 
no objekta aizsardzības vajadzības izvēlas „A”, „B” vai „C” aizsardzības  
klases siles.
Objektos, kur sagaidāmi bieži veicami zemes rakšanas darbi, agrāk 
rekomendēja uzstādīt betona siles, kuras ļāva zemes rakšanas darbus pilnā 
apjomā veikt ar mehānismiem. Mūsdienās tādos objektos uzstāda „A” 
aizsardzības klases siles.

Kabeļa trases pagriezienos izmanto īsākās siles, kuri vie gli montējas un 
veido drošu kabeļu aizsardzību. Siles akurāti novieto virs kabeļa tā, lai tās 
nespiestu kabeli. 
Kabeļu aizsardzības plastmasas siles var izmantot augstāk norādītos objektos 
pirmkārt:

- uz zemes gabalā ieguldītas barojošās līnijas,
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- ieguldot ārējās apgaismošanas kabeļus parkos, ceļu sadalošajās joslās starp 
brauktuvēm, kā arī šoseju joslu robežās.

Zīmējums 159. Tranšejā ieguldīta kabeļu aizsardzības sile (Suur -Savon 
Sähkötyö).

14.1.4.4. Vieglā aizsardzība.

- Kā vieglo aizsardzību izm anto plastmasas siles un spilgta krāsojuma 
loksnes, kas paredzētas, galvenokārt, uzmanības pievēršanai veicot zemes 
darbus.

- Pirms aizsardzības lokšņu uzlikšanas kabelim uzber apmēram 10 cm smilšu 
slāni.

Zīmējums 160. Aizsardzība ar plastmasas loksnēm.

14.1.4.5. Aizsardzība ar plāksnēm.

Kabeļu aizsardzībai var izmantot betona plāksnes ( piemēram, šāda izmēra: 
300x 300x 40 mm) vai formu saplāksni.
Vispirms kabelim uzber 10 - 20 cm smilšu slāni, pēc tam uzstāda 
aizsargplāksnes. Jāseko, lai plāksnes uzl iktu uz kabeļa nevis tam blakus. 
Betona plāksnes aizliegts iemest kabeļa tranšejā uz ar smiltīm piebērtā 

kabeļa, tās akurāti jāmontē uz virs kabeļa uzbērtajām smiltīm.
Izrokot kabeļus, aizsargplākšņu aizvākšana ir darbietilpīgāka par 
aizsargājošo siļu aizvākšanu.

Zīmējums 161. Aizsardzība ar plāksnēm (griezums).

14.1.4.6. Smagais kabeļu kanāls.

Svarīgu spēka elektropārvades kabeļu ( 110 kV) aizsardzībai, īpaši vietās, 
kur iespējama grunts noslīdēšana, izmanto dzelzsbetona kanālus. Kabeļus 
iegulda kanālā uz smilšu slāņa, un kanālu aizber ar smiltīm tā, lai starp kanāla 
pārseguma plāksni un kanāla malām paliktu 10 cm plata sprauga mitruma 
iztvaikošanai.

Zīmējums 162. Dzelzsbetona kanāla bloks ielas šķērsojumā.

14.1.4.7.  Kabeļa aizsardzība šķērsojumā ar siltuma vadu.

Šādās vietas kabeli iegulda zemāk par parasto ieguldīšanas līmeni. Par 
parasto ieguldīšanas līmeni zemāk ieguldītā kabeļa aizsardzībai izmanto 
metāla loksni, profilēto tēraudu, kā arī betona pildījumu. Pamata prasības 
norādītas augstāk punktā 14.1.1. ( skatīt standarta SFS 6000 -8-814 punktu 
522.15.2.).

Šķērsojums ar siltuma vadu.

Kabeļa šķērsojumu ar siltuma vadu izpilda virs vai zem siltuma vada atkarībā 
no abu objektu augstuma atzīmju starpības, ieguldīšanas dziļuma un citiem 
apstākļiem. Lai nepieļautu kabeļa temperatūras nekontrolētu augšanu, starp 
siltuma vadu un kabeli uzstāda papildus siltuma izolāciju, kā parādīts 
zīmējumā 163. Minēto paņēmienu izmanto gadījumos, kad siltuma vada 
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tuvuma dēļ kabeļi jāpaceļ, vai,  ja attālums no siltuma vada līdz kabelim 
samazinās līdz 20 cm, saglabājot siltuma vada iepriekšējo ieguldīšanas 
dziļumu, un,  ja attālums no siltuma vada augšas līdz zemes virsmai 65- 90 
cm.

Zīmējums163. Kabeļa šķērsojuma ar siltuma vadu piemērs(RK 1: 93, 
zīmējums 6).

14.1.4.8. Kabeļu savienojošo uzmavu aizsardzība.

Savienojošo uzmavu parasti aizber ar apmēram 10 cm smilšu slāni. 
Augstsprieguma kabeļu savienojošās uzmavas aizsardzību veic, piemēram, 
ar veidņu saplāksni. Savienojošajai uzmavai šķērsām uzliek četras plāksnes. 
Zemsprieguma kabeļa savienojošās uzmavas aizsardzību izpilda ar vienu 
uzmavai kabeļa garenvirzienā uzliktu plāksni. Nelielu kabeļu savienojošās 
uzmavas novieto zem kabeļa aizsardzības siles, tādēļ aizsargplāksnes nav 
nepieciešamas.
Distances vadības un telefona kabeļu savienojošo uzmavu aizsardzību izpilda 
ar vienu plāksni analogi zemsprieguma kabeļa uzmavas aizsardzībai.

Zīmējums 164. Kabeļa savienojuma aizsardzība tranšejā.

14.1.4.9.  Kabeļu aizsardzība posmos pirms skapjiem un transformatoru 
apakšstacijām.

Posmā pirms skapja tranšeju aizpilda, lēzeni paceļot kabeli līdz zemes 
līmenim kabeļa ievadīšanai skapī. Aizsargplāksnes ( 1 gab.) apakšējā šķautne 
paliek uz kabeļu siles virsmas, bet plāksni iespiež smiltīs, lai panāktu tās 
piegulšanos skapja pamatam.
Kabeļu ievada transformatoru apakšstacijā atvērumu aizsargā ar plāksnī tādā 
pašā veidā. Ja nepieciešams, iegulda vairākas plāksnes.

Zīmējums 165. Uz sienas novietota kabeļa aizsardzība.

14.2. Kabeļu tranšejas aizbēršana.

14.2.1. Signāllentas uzstādīšana.

Kabeļu tranšejas aizbēršanu tikai pēc kabeļa marķēšanas un aizsardzības 
ierīkošanas, kā arī tā iezīmēšanas kartē (izpildzīmējumi). Aizberot tranšeju, 
uzstāda signāllentu vai sietu.

Zīmējums 166. Signāllentas izvietojums tranšejā(griezums).

Signāllenta- apmēram 70 mm plata dzeltenas krāsas polimeru materiāla 
brīdinājuma lenta, kurai uznests, piemēram, sekojošs teksts: „Kabelis, pirms 
darbu sākuma sazinieties ar elektrotīklu uzņēmumu”. Signāltīkls - 100 mm 
vai 300 mm plats dzelten as krāsas polimeru materiāla tīkls, kuram uznests 
teksts „elektriskais kabelis”. Signāllentas uzdevums - atrokot tranšeju ar 
ekskavatoru, norādīt kabeļu līnijas atrašanās vietu. Lai signāllenta izpildītu 
šo uzdevumu, tā jāiegulda pietiekoši tuvu zemes virsmai. Lentas ieguldīšanas 
dziļums- 25- 35 cm no zemes virsmas atkarībā no aizsargājamā objekta. Ja 
kabeļa tranšejas dibena platums nav lielāks par 50 cm, lentu iegulda pa 
tranšejas asi. Pie lielākiem tranšejas dibena platumiem signāllentu iegulda 
gar abām tr anšejas malām. Signāltīklu izvēlas pēc analoga principa, t.i., 
vadoties no tranšejas platuma.
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Zīmējums 167. Signāltīkls elektriskā kabeļa aizsardzībai(Nordpel).

14.2.2. Kabeļu tranšejas atpakaļ aizbēršana.

14.2.2.1. Atpakaļ aizbēršanas sākums.

Sili vai citu aizsargierīci pārklāj ar plānu smilšu slāni. Pēc tam tranšeju aizber 
ar citām irdenām grunts frakcijām. Tomēr ielu posmos- vispārējas nozīmes 
ceļos ar uzbērtu ceļa pamatni aizberamās grunts dažādās frakcijas tranšejā 
jāber noteiktā secībā, saskaņā ar ceļu ekspluatācijas dienesta instrukciju 
prasībām. Tāda rīcība palīdzēs izvairīties no tranšejas posma iegrimšanas.

Zīmējums168. Kabeļu tranšejas atpakaļ aizbēršanas sākums.

14.2.2.2. Grunts noblīvēšana.

Grunts blīvēšana jāizdara visā tranšejas atpakaļ aizbēršanas procesa laikā. 
Tikai augšējā slāņa blīvēšana ne vienmēr dod labu rezultātu.
Kabeļu tranšejas atpakaļ aizbēršanas procesā var izmantot sekojošas 
metodes:

Aizbēršana ar smiltīm.

Aizbēršanu ar smiltīm izmanto pie nelieliem darbu apjomiem , asfalta 
trotuāru posmos, pirms transformatoru apakšstacijām un sadaļņu skapjiem, 

kā arī kabeļu savienojošo uzmavu atrašanās vietās un citos punktos.

Zīmējums 169. Aizbēršana ar smiltīm.

Kabeļu tranšeju aizber slāņiem, katra slāņa biezums- ne lielāks par 30 cm, 
slāņus noblietē ar vibratoru vai kādu citu mehānisku ierīci. Kabeļu siles un 
šķērsojumu cauruļvadus vai kabeļus bez silēm pārklāj ar apmēram 10 cm 
biezu smilšu slāni. Pēc tam aizbēršanai izmanto no tranšejas izņemto 
nesasalušu grunti, no kuras izņemti lieli akmeņi. Tranšejas aizbēršana ar 
karjera akmeņiem, atsevišķiem akmeņiem, sniegu un ledu aizliegta. Ja 
nepieciešams, aizbērtās tranšejas augšējo slāni apstrādā ar sīko akmeņu 
šķembu maisījumu vai ceļa remonta masu.

Zīmējums 170. Vibrators grunts blīvēšanai.

Aizberamā masa no smilšu un akmens šķembu maisījuma.

Aizberamo masu no smilšu un akmens šķembu maisījuma izmanto lielos ar 
asfalta betonu pārklātos posmos, ceļu braucamā daļā un tml. Vietās.
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Zīmējums 171. Aizberamā masa no smilšu un akmens šķembu maisījuma.

14.2.2.3. Turpmākie darbi.

Ielu seguma noslēdzošās nesošās konstrukcijas un asfalta seguma 
atjaunošana ir obligāts pienākums darbu uzņēmējam, kurš izpilda ielu 
celtniecības un asfalta likšanas darbus.
Pie turpmākajiem (noslēdzošajiem) darbiem pieder arī neizmantotās grunts 
izlīdzināšana vai tās aizvešana no objekta, zemes īpašniekiem nodarīto 
kaitējumu novēršana vai to kompensācija. 
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15. Pazemes kabeļa montāža balstā
15.1. Kabeļa ar spriegumu līdz 1 kV montāža balstā.

15.1.1. Kabeļa aizsardzība zemes virsmas līmenī.

Standarta SFS 6000-8-814 „Kabeļa izvietojums un montāža“ punkts 814.3. 
nosaka prasības kabeļa aizsardzībai zemes virsmas līmenī „... Kabelis, izejot 
no zemes vai ūdens, jāaizsargā ar profila dzelzi, ar vismaz 4. Stiprības klases 
montāžas cauruli vai citu analogu materiālu līdz 1,5 m, bet transporta 
maģistrāļu tuvumā- līdz 2 m augstumam virs zemes līmeņa. Aizsardzība 
jāuzstāda pietiekošā dziļumā no zemes vai ūdens virsmas“.

Kabeļa aizsardzībai zemes virsmas līmenī izmanto kabeļu aizsargkārbas un 
aizsargprofilus, piemēram, sērijas: 35x 2000, 65x 2200 un 100x 2200 mm. 
Aizsargkārbām jābūt izgatavotām no pret koroziju noturīga metāla un 
nocinkotām ar karstās cinkošanas metodi.

Piemēram, līdz 1 kV sprieguma balstu kons trukcijās 16 - 70 mm2 
šķērsgriezuma kabeļu aizsardzībai var izmantot balsta virsmai 
piestiprināmu aizsargājošo profilu, bet 95 - 185 mm2 šķērsgriezuma 
kabeļiem- ar spraišļa tipa spaili un paliktni no balsta distancētu 
aizsargājošo profilu. 

15.1.2. Montāža balstā.

Pazemes kabeļa ar spriegumu līdz 1 kV gala uzmavas uzstādīšanas 
augstumam balstā jābūt ne mazākam par 4 m no zemes līmeņa ( skat. 
Standarta SFS 6003 punktu 5.4.4.).

Zīmējums 172. Gala balsts pazemes kabelim ar spriegumu līdz 1 kV un 
šķērsgriezumu 16- 70 mm2 (Elenia Verkko).
Zīmējumā 172. Parādītā montāžas armatūra: 

1. kabeli aizsargājošais profils 35x 220,
2. spraišļa tipa spaile kabeļa ar spriegumu līdz 1 kV nostiprināšanai balstā,
4. sazarojuma cimdiņš 6- 35 vai 50- 150,
5. aizsargājošā profila stiprinājums,
6. universālā skrūve.

Kabelim uzstāda piemērotu gala uzmavu. Ja nepieciešams, vadītāju 
izolācijai uzliek pret ultravioleto (UV) starojumu noturīgu plastmasas cauruli 
vai ierīko cita veida aizsardzību. No ultravioletā (UV) starojuma neaizsargātā 
„šūtā” polietilēna izolācija starojumu neiztur- ar laiku tā kļūst trausla un no 
vadītājiem nobirst. Jaunie kabeļi ir aizsargāti no ultravioletā (UV) starojuma. 
Kabeli balstam piestiprina ar spraišļa tipa spailēm, nofiksējot attālumu līdz  
balsta virsmai. Attālums starp spailēm vienāds ar 15 - 25 kabeļa ārējiem 
diametriem.
Kabeļiem ar šķērsgriezumu ≥ 95 mm2 aizsargājošo profilu uzstāda tā, lai tas 
neskar balstu.

Zīmējums 173. Gala balsts pazemes kabelim ar spriegumu līdz 1 kV un 
šķērsgriezumu 95- 185 mm2 (Elenia Verkko).
Zīmējumā 172. Parādītā montāžas armatūra: 

1. kabeli aizsargājošais profils 60x 220,
2. spraišļa tipa spaile kabeļa ar spriegumu līdz 1 kV nostiprināšanai balstā,
4. sazarojuma cimdiņš 50- 150,

5. T- veida spraišļa tipa spaile 60mm aizsargājošā profila piestiprināšanai,
6. 60 mm aizsargājošā profila paliktnis.
Kabelis balstā jāuzstāda tā, lai aizsargājošo profilu malas nespiestu kabeli, 
kabelim pārvietojoties zemu temperatūru ietekmē vai citu iemeslu dēļ. 

15.3.Pazemes kabeļa ar spriegumu 20 kV montāža balstā.

15.3.1. Kabeļa gala uzmavas un gala statņa montāža.

Pievienojot pazemes kabeļu līniju gaisvadu līnijai, kabeļa gala uzmavu 
uzstāda balstā, kabeļu līniju ar savienojošiem vadītājiem pievieno gaisvadu 
līnijas vadiem. 
Pārejā no gaisvadu līnijas kabeļu līnijā uzstāda pārsprieguma aizsardzību -
izlādņus (pilda arī gala statņa kompozītu materiāla izolatoru funkcijas), lai 
aizsargātu kabeļu līniju no pa gaisvadu līniju nākošiem atmosfēras 
pārsprieguma viļņiem. Pārsprieguma aizsardzību- izlādņus (arī kā gala statņa 
kompozītu materiāla izolatorus) parasti uzstāda gala statnī.
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Gala uzmavu uzstāda gala statnī un kopā ar statni piestiprina balstam. Statņa 
izmērs aprēķināts tā, lai attālumi no tam uzstādītajām gala uzmavām līdz 
balsta konstrukcijām atbilstu normatīvo dokumentu prasībām. Parasti gala 
statņa kompozītu izolatori ir arī izlādņi, kas aizsargā kabeļu līniju no pa 
gaisvadu līniju nākošiem atmosfēras pārsprieguma viļņiem. Konstrukcijā 
katrai fāzei ierīkotas darba zemējumu pievienošanas vietas, kas ļauj kabeļa 
gala uzmavu pievienot gaisvadu līnijai bez sprieguma atslēgšanas no strāvu 
vadošām daļām. 

Pazemes kabeļa aizsardzība no pārspriegumiem.

Jaunajās konstrukcijās izlādņus parasti novieto gala statņos, izlādņi pilda arī 
kompozītu materiāla izolatoru funkciju. Statni ar skrūvēm piestiprina 
atsevišķam balstam vai gala balsta konstrukcijai. Gala uzmavas montāžu veic 
uz zemes, pēc tam samontēto uzmavu uzceļ un nostiprina balstā. 

Kabeļa gala uzmavas montāža un piestiprināšana gala statnim uz zemes:

1. Kabeļa garuma nomērīšana un nogriešana.
Atzīmē balstā gala uzmavas uzstādīšanas vietu. Lai uznestu izmēru atzīmes 
spriegumaktīvas gaisvadu līnijas balstā, jāizmanto izolētus mērīšanas 
līdzekļus. Jāizvairās no pieskaršanās spriegumak tīvām daļām un jāievēro 
noteiktie drošības attālumi (skat. SFS 6002 Pielikumu I).

Zīmējums 174. Balstā uzstādīta 20 kV sprieguma kabeļa gala uzmava.

Gala uzmavas uzstādīšanas vietu balstā nosaka ar aprēķinu, lai attālums 
no spriegumaktīva 20 kV gaisvadulīnijas neizolēta vada līdz zemes virsmai 
būtu ne mazāks par 5,5 m (skat. Standarta SFS 6001+A1 punktu 6.7.). 
Vadoties no šī gabarīta izmēra, nosaka balstā instalējamā kabeļa 
nepieciešamo garuma rezervi.

Zīmējums 175. Gala statnis.

2. Gala uzmavu montāža.
Gala uzmavu montāžu veic saskaņā ar ražotāja instrukciju.
Kabeļu līnijas un gaisvadu līnijas fāžu secība jānoskaidro pirms uzmavas 
montāžas. Tas ļaus kabeļa fāžu vadītājus novietot gala statņa pareizā vietā. 
Fāžu vadītāju apzīmējumi jāuznes uz zem uzmavas piestiprināmām birkām, 
tiem jābūt labi saredzamiem no zemes.
Montējot gala uzmavu, precīzi jāievēro ražotāja instrukcijas, darba vieta 
jāuztur tīra un kārtīga. Ja nepieciešams, montāžas darbi jāveic montāžas teltī 
vai analogā telpā.
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Zīmējums 176. Trī s dzīslu kabeļa gala uzmavas montāža uz zemes 
(pievērsiet uzmanību tam, ka strādnieku darba apģērbs neatbilst 
mūsdienu prasībām.

3. Gala uzmavu uzstādīšana gala statnī.
Lai aizsargātu kabeļu līniju no pa gaisvadu līniju nākošiem atmosfēras 
pārsprieguma viļņi em, gala statnī uzstāda izlādņus, kuri pilda arī gala 
uzmavu kompozītu materiāla izolatoru funkcijas. Katras fāzes izlādni ar 
skrūvju savienotāju pievieno atbilstošajai gala uzmavai, kurai kopā ar 
uzmavas uzgali pievieno kopni gaisvadu līnijas cilpas spailes pievienošanai. 
1. Ar gala uzmavu savienojamo kabeļa uzgali notīra ar metāla suku un 
iesmērē. Notīra arī cilpas pievienošanas kopnes kontaktu. 
2.   Savienojuma montāžu veic Zīmējumā 176. Norādītā secībā ar skrūvi, 
kuras galva ir ar sešām šķautnēm. Atsperu paplāksni uzver skrūvei.
3. Pārbauda kabeļa gala uzmavas un kopnes cilpas spailes pievienošanai 
stāvokli, pievelk skrūvi līdz novilkšanas momentam 75 kN. Atsperu 
paplāksnei jābūt praktiski plakanai (taisnai).
4. Kopnei uzliek kopnes spaili.
5.  Kopnei uzliek zemēšanas skrūvi. 
Zīmējuma 177 detaļas:
39. cilpa 95,
38. kopne PSS 127,
37. kopnes spaile KG 16.1.,
48. paplāksne M10 Z,
36. zemēšanas skrūve M10x 14,
25. uzgrieznis M10Z,
33. izlādnis,
34. spiedienu izlīdzinošais paplāksne,
35. atsperpaplāksne,
32. ārtipa gala uzmava,
31. gala uzmavas zemējums.
Veicot montāžas darbus balstā, īpaša uzmanība jāpievērš kabeļa 
nospriegojuma novēršanai. Ja nepieciešams, uz kabeļa apvalka novieto 
pietiekoša biezuma starpliku (kabeļa plastmasas apvalks), kas nodrošina 
kabeļa drošu fiksāciju pie gala statņa.

4. Gala uzmavas uzcelšana balstā.
Samontētās gala uzmavas uzcelšanu balstā veic ar aprēķinu, lai neienāktu 
spriegumaktīvo darbu zonā ( skat. Standartu SFS 6002). Ceļot balstā kabeļa 
gala uzmavu, jāievēro pieļaujamie kabeļa liekuma rādiusi. Lai izvairītos no 
kabeļa sabojāšanas, nedrīkst pieļaut asus kabeļa izliekumus.

Zīmējums 177. Kabeļa gala uzmavas un kopnes spailes savienošana ar 
izlādni (Elenia Verkko).

Zīmējums 178. Gala statnī uzstādīta kabeļa gala uzmava.

5. Fāžu marķējuma birku uzstādīšana.
Pēc gala uzmavas drošas piefiksēšanas pie balsta uzmavām uzliek birkas ar 
fāžu apzīmējumiem. Birkas izgatavotas no plastmasas, 33 mm augsts teksts 
birkā tiek iegravēts.
Birkas piestiprina kabelim zem fāžu izolatoriem.

Zīmējums 179. Gala uzmavai uzstādītās fāžu apzīmējumu birkas.

15.3.2. Kabeļa piestiprināšana un mehāniskā aizsardzība.
Kabelim jābūt uzstādītam un, ja nepieciešams, aizsargātam tā, lai to 
nesabojātu ne montāžas procesā ne ekspluatācijas laikā. 
Smaga kabeļa piestiprināšanas detaļu intervālam jābūt vienādam ar 20 - 25 
kabeļa ārējiem diametriem.
20 kV sprieguma trīdzīslu kabeļa ārējais diametrs 60- 90 mm, tādēļ prasībām 
atbilstošs piestiprināšanas detaļu intervāls ir apmēram 1575 - 1800 mm. 
Standarta intervāls parasti ir 1000 mm.
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Piestiprināšanas detaļai jābūt izgatavotai no kabeli netraumējoša materiāla. 
Starp metāla stiprinājuma detaļu un kabeli parasti ievieto pildījumu no kabeļa 
plastmasas apvalka.
Jāpārbauda balstam piestiprinātā kabeļa posma linearitāte. Kabeli balstam 
piestiprina ar spraišļu spailēm, kuras kabeli piefiksē noteiktā attālumā no 
balsta virsmas.
Augstsprieguma kabeļa mehāniskai aizsardzībai zemes līmeņa tuvumā 
izmanto metāla profila paneli. Metāla profila aizsargpaneļa platums 100 mm, 
garums- 2200 mm. Paneli balstam piestiprina ar spraišļu spailēm, un nofiksē 
tādā pašā attālumā no balsta virsmas kā kabeli.

Zīmējums 180. Kabeļa mehāniskā aizsardzība zemes virsmas līmenī, un 
piestiprināšana balstam (Elenia Verkko).
Zīmējuma 180 montāžas armatūra:
1. aizsardzība no sasaluma, polietilēns,
2. zemēšanas kopnes aizsardzības metāliskais stiprinājums,
3. zemēšanas kopnes aizsardzība 3 m,
4. aizsargkārbas paliktnis 100 mm,
5. aizsargpanelis 100x 220,
6. 100 mm aizsargpaneļa stiprināšanas T- veida spraišļa spaile,
8. kabeļa piestiprinājums,
9. kabeļa piestiprinājuma skrūve,
10. 25 mm zemējuma vads,
11. zemējuma vada piestiprinājums.

15.3.3. Kabeļu līnijas savienojums ar gaisvadu līniju.
Speciāli apmācīti un darbu izpildei sagatavoti elektromontieri kabeļu līniju 
var pievienot neatslēgtai gaisvadu līnijai spriegumaktīvu darbu izpildes 
kārtā, izmantojot spriegumaktīviem darbiem paredzētus instrumentus. 

Veicot montāžas darbus atslēgtā līnijā, abām līnijām jābūt atslēgtām, 
atdalītām un sazemētām.
Pazemes kabeļaārtipa uzmavu fāzes ar spailēm pievieno izlādņiem, pie šīm 
pašām spailēm pievieno kopni PSS.
127. Kopnei uzstāda kopnes spaili KG 16.1un zemēšanas bultu M 10x 140.
Pēc zemēšanas bultu uzstādīšanas darba zemējumi netraucēs savienojošo 
cilpu vadītāju pievienošanai  kopņu spailēm ( skat. Zīmējumu 183.)
Par savienojošo cilpu vadītāju no gala uzmavas līdz gaisvadu līnijai var 
izmantot izolētu vadītāju Jomppi 95. Jomppi 95 - ar dzīslas izolāciju PAS 
pārklāts alumīnija vadītājs
Savienojošā vadītāja montāžas garumu nosaka ar aprēķinu, lai savienojumus 
nepārslogotu stiepes spēki, tomēr savienojošie vadītāji nedrīkst būt pārāk 
gari.
Jāatceras, ka pirms savienošanas alumīnija kontaktu virsmas jānotīra ar 
metāla suku un jāpārklāj ar smēri.
Izdarot līniju pievienošanu, jāievēro norādītā fāžu secība.
Pievienojot barojošo vadu gaisvadu līnijai bez sprieguma atslēgšanas, 
pazemes kabeļa kopņu zemēšanas bultām uzliek darba zemējumu, un 
barojošos vadus ar kopņu spailēm pievieno pazemes kabeļa fāžu vadītājiem.
Pievienot pazemes kabeļu gala uzmavas gaisvadu līniju vadītājiem, 
izmantojot spriegumaktīvo darbu metodes, atļauts tikai speciāli apmācītiem 
un šo darbu izpildei sagatavotiem elektromontieriem. 

Zīmējums 181. Kabeļa gala uzmavas savienošana ar gaisvadu līniju bez 
sprieguma atslēgšanas no strāvu vadošām daļām.

15.3.4. Kabeļu gala uzmavu zemēšana.
Kabeļa gala uzmavas zemēšanu izpilda kā sprieguma iedarbībai pakļautas 
daļas zemēšanu. Zemējuma vadu pievieno gala statnim piestiprinātai 
zemēšanas bultai. Zemējuma vadu instalē pa balstu uz leju, pievieno 
zemētāja elektrodam, zemes līmenī zemējuma vadu pārklāj ar aizsargājošu 
izolāciju un aizsargietaisi, kurai jāsākas balstā 2,3 m augstumā un jāieiet 
zemē 0,2 m dziļumā ( skat. SFS  6001+A1  Pielikuma F punktu F.4uy).

15.3.5. Kabeļa pacelšanas vietās balstā uzstādāmie apzīmējumi.
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Kabeļa balstā uzstāda brīdinājuma plakātu „Bīstami dzīvībai”. Balstam 
uznes, piemēram, informāciju par transformatoru apakšstaciju „X”, sadales 
skapi „Y”, par kāpšanu balstā. Marķējumu uzstāda kabeļa meh āniskās 
aizsardzības paneļa augšā vai uz kabelim piestiprināmas pamatnes. 

Zīmējums 182. 20kV sprieguma kabeļa balsta marķējums.
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16. Kabeļu sadaļņu skapji
16.1. Kabeļu sadaļņu skapju konstrukcija un savienojumi.
16.1.1. Skapis.
Sadalnes skapju konstru kcijas nodrošina iespēju pēc montāžas darbu 
nobeigšanas uzstādīt skapī papildus iekārtas, darbus veicot bez 
elektroapgādes pārtraukšanas. Piemēram, neatslēdzot elektroapgādi, skapim 
var pievienot izejošo kabeli. Pamatojoties uz speciālām instrukcijām, bez 
sprieguma atslēgšanas var uzstādīt vai demontēt atdalītāju ar kūstošo 
drošinātāju un arī kabeli.

Zīmējums 183. Sadalnes skapis (Ensto).
Tabula 22.  Standartizētie (SFS2533)  sadalnes skapju izmēri:
Modelis Izmērs a/mm

K 0 500

K 1 720

K 2 940

K 3 1240

Sadalnes skapja marķējums var izskatīties, piemēram, sekojoši: K 1 SFS 
2533. Somijā ražojamie skapji atbilst somu standartu prasībām. Ārzemju 
skapji, kurus Somijā arī bieži izmanto, neatbilst Standartam SFS 2533. SFS 
2533.
Tāpat mūsdienās izmanto kabeļu sadalnes skapju moduļu konstrukcijas, kuru 
izolētajai kopnei var pieslēgt nepieciešamā skaitā pēc izmēra atšķirīgus 
slēdžus, kā arī kabeļu pievienojumus. Moduļu konstrukcijas skapis nav 
uzreiz jānokomplektē ar visām nākotnē paredzētām ietaisēm, jo tās be z 
problēmām var uzstādīt vēlāk- kad tas būs nepieciešams.

Mūsdienās kabeļu sadaļņu skapjiem uzstādītas prasības, saskaņā ar kurām 
jābūt atļautam skapī ar spriegumaktīvām kopnēm ar viena montiera spēkiem 
uzstādīt slēdzi un spailes, darbus veicot bez spriegu ma atslēgšanas no 
spriegumaktīvām strāvu vadošām daļām. Tomēr spaiļu un kabeļu 
pievienošana slēdžiem jāizdara pie no strāvu vadošām daļām atslēgta 
sprieguma.

Zīmējums 184. Moduļu konstrukcijas kabeļu sadalnes skapja piemērs.
Skapim jābūt apgādātam ar ska pja montāžas instrukciju un instrukciju 
spriegumaktīvu darbu veikšanai bez sprieguma atslēgšanas no strāvu 
vadošām daļām.
Dažādi ražotāji pielieto savus skapju identifikācijas numurus.
Šāda skapja konstrukcija parasti ļauj kabeli ar gala uzmavām ievadīt sk apī 
brīvi un bez lielas piepūles. Skapji apgādāti ar noņemamu cokolu, kas dara 
ērtu pat grūti lokāma kabeļa montāžu.
Sadalnes skapju materiāls: no korozijas aizsargāts lokšņu tērauds vai 
alumīnija sakausējums. Agrāk maza gabarīta skapjus izgatavoja no 
plastmasas ar stikla šķiedras armatūru. Vieglus paneļus arī izgatavoja no 
plastmasas.
16.1.2. Cokols.
Kabeļu sadalnes skapja montāžu atkarībā no modeļa veic, apakšējo daļu 
iegremdējot zemē vai arī skapi uzstādot uz speciāla skapja nostiprināšanai 
paredzēta cokola. Izmanto arī balstos uzstādāmus sadalnes skapjus.
Skapju, kuriem nav nepieciešami speciāli cokoli, apakšējās daļas iegremdē 
zemē. Skapi iegremdējot mīkstā gruntī, zem tā var novietot ar antiseptisku 
materiālu apstrādātu dēli vai betona plāksni.
Standarta SFS 2534 prasībām atbilstošie speciālie cokoli der Standarta SFS 
2533 prasībām atbilstošiem sadales skapjiem.
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Tabula 23. Cokolu marķējumi.

Modelis Izmērs a/mm Izmērs b/mm

J 0 500 420

J 1 720 640

J 2 940 860

J 3 1240 1160

Cokola materiāls: betons vai lokšņu tērauds. Cokola priekšējais panelis ir 
noņemams, tādēļ montējamie kabeļi skapī nav jāievelk. 

Zīmējums 185. Betona cokols.

Zīmējums 186. Lokšņu tērauda cokols.
Skapji apgādāti ar t.s. slepenajām eņģēm, tādēļ ar atslēguaizslēgtu skapi nav 
iespējams atvērt vai aizvākt. Uz skapja sānu virsmas atrodas atvere papildus 
vai pagaidu pieslēgumiem.

Zīmējums 187. Kabeļu sadalnes skapis ar stacionāru cokolu.
Kabeļu pievienojumi parasti ar alumīnija un vara dzīslas kabeļiem noderīgām 
uzmavām novietoti ligzdas apakšējā daļā. 
Parasti sadaļņu skapji paredzēti nominālajam spriegumam 500 V, bet 
nominālās strāvas diapazons atkarībā no skapja modeļa ražotāja- 100- 800 A.
Līdzās kabeļu sadaļņu skapjiem var montēt dažādu komunikāciju skap jus: 
kabeļu televīzijas tīkla skapjus, telekomunikāciju tīkla skapjus.

Zīmējums 188. Ar avārijasslēdzi apgādāts skapis.
16.1.3. Aprīkojums un savienojumi.
Vecie sadalnes skapji parasti apgādāti ar svirslēdžiem. Jaunie skapji 
nokomplektēti ar slēdžiem- atdalītājiem ar kūstošo drošinātāju ieliktņiem, bet 
visjaunākie skapji - ar moduļa tipa slēdžiem - atdalītājiem ar kūstošo 
drošinātāju ieliktņiem.



90

Kabeļus kopnēm pievieno ar kopņu spaiļu palīdzību, atdalītājiem- ar spaiļu 
rindas spailēm.
Skapjus atkarībā no nepieciešamības var nokomplektēt ar dažādu papildus 
aprīkojumu, piemēram, mērījumu bloku, ielas apgaismojuma bloku, 
pašpatēriņa bloku un tml.
Komplektācija atkarīga no vajadzības. Vecie ar svirslēdžiem nokomplektētie 
skapji apgādāti ar kopēju ievada slēdzi,ar kuru skapī var atslēgt spriegumu. 
Ar slēdžiem - atdalītājiem ar kūstošo drošinātāju ieliktņiem komplektētā 
skapī sprieguma var atslēgt ar avārijas slēdzi. 

Zīmējums 189. Kabeļu sadalnes skapis ar mērinstrumentu ligzdu.

Zīmējums 190. Agrāk demonstrēt a skapja ar mērinstrumentu ligzdu 
savienojuma shēma.

Zīmējums 191. Komplektācijas un savienojumu piemērs.

16.2. Kabeļu sadalnes skapja montāža.
16.2.1. Būvbedres izstrāde, cokola un zemētāja ieguldīšana.
Skapja cokolam izrok 100 cm dziļu būvbedri. Pārēj os būvbedres izmērus 
nosaka atkarībā no izmantojamā skapja izmēriem. Cokolu uzstāda būvbedres 
aizmugurējā daļā vertikālā stāvoklī tādā veidā, lai cokola augšējā virsma 
atrastos apmēram 20- 30 cm virs ielas seguma līmeņa.
Līdz cokolam pa kabeļa tranšejas di benu  iegulda sadales skapim 
nepieciešamo zemētāju ( Cu, 16 mm2). Zemētāja garums - 20- 40 m, 
zemējuma pārejas pretestība - 100 omi. Daži tīklu uzņēmumi iegulda 
nepārtrauktu zemējumu no viena skapja līdz otram.
Montāžas kvalitāti var uzlabot, zem cokola izveidojot nesošu grants slāni.

Zīmējums 192. Skapja izvietojums kabeļa tranšejā.

16.2.2. Skapja uzstādīšana uz cokola vai būvbedrē.
Skapi cokolam uzstāda ar kravas pacelšanas ierīci un piestiprina ar 
bultskrūvēm. Skapja iepakojuma kasti vēlams nenoņemt līd z uzstādīšanas 
darbu nobeigumam, iepakojums sadalnes skapi aizsargā no ārējiem 
bojājumiem. Daži skapju modeļi apgādāti ar takelāžas cilpām, kas padara 
ērtāku to pārvietošanu ar kravas celšanas ietaisēm. 
Skapjus, kuriem karkass un cokols savienoti, paceļ ar augstāk aprakstīto 
paņēmienu un novieto būvbedrē. Zem skapja novieto biezus dēļus (plankas).

Zīmējums 193. Skapja novietojums būvbedrē.

16.2.3. Skapja sagatavošana kabeļa instalēšanai.
Uz kabeļa montāžas laiku kabeļu skapim noņem paneļu plāksnes un s paiļu 
aizsargplāksnes. Noņemto detaļu uzglabāšana jānoorganizē tā, lai nepieļautu 
to pazaudēšanas un sabojāšanas riskus. 
Pēc kabeļa samontēšanas visas detaļas akurāti novieto atpakaļ un nostiprina 
paredzētajās vietās.

16.3. Kabeļu ieguldīšana un pievienošana sadalnes skapim.
16.3.1. Kabeļu ieguldīšana.
Skapī ieejošos un no tā izejošos kabeļus jāizvieto tā, lai tie minimāli 
šķērsotos viens ar otru. Kabeļu garumiem jābūt pietiekošiem, lai pēc 
tranšejas aizbēršanas kabeļu savienojuma vietās nerastos nostiepuma spēki. 
Grunts izsalšana var izsaukt skapja un kabeļu nobīdes.
Kabeļus ieloka skapja iekšienē, nogriež vajadzīgā garumā un uzmontē 
vajadzīgās gala uzmavas (parasti termosarūkošās gala uzmavas) saskaņā ar 
montāžas instrukciju prasībām.
Kabeļus piestiprina tērauda statnim.
Pirms kabeļa pievienošanas zemējumu pievieno skapja PEN kopnei.
Kā pirmos izdara pievienojumus PEN kopnei, tādēļ PEN vadītājus uzstāda 
skapja apakšā. Veicot demontāžas darbus, PEN kopnes pievienojumus 
atvieno kā pēdējos.
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16.3.2. Barošanas kabeļa pievienošana.
Barošanas kabelis paredzēts sadalnes skapja nobarošanai. Barošanas kabelis 
nāk vai nu no transformatoru apakšstacijas vai no cita sadalnes skapja.

Zīmējums 194. Kabeļa izvietošana skapī.
Barošanas kabelis var būt tieši pievienots kopņu sistēmai, kas neļauj skapja 
kopnēm atslēgt spriegumu, vai barošanas kabeli pievieno avārijas slēdzim, 
kuram uznes ievada slēdža marķējumu. Šajā gadījumā skapja kopnēm var 
atslēgt spriegumu.

Kabeļa pievienošanas vispārējas instrukcijas.
Kabeļu sadaļņu skapjos alumīnija vadītājus, pielietojot aizsargājošo smēri, 
var pievienot alumīnijam, alvotam alumīnijam un pievienojuma kontaktam 
no alvota vara vai vara sakausējuma. 

Barošanas kabeļa pievienojuma kopņu sistēmai piemērs. 

Zīmējums 195. Pievienošana, izmantojot kabeļu uzgaļus.
Zīmējuma detaļas:
1. skrūve ar sešu šķautņu galvu M12x 50,
2. un 3.spiedienu izlīdzinošās paplāksnes,
4. atsperpaplāksne,
5. uzgrieznis M12,
6. kabeļa uzgalis.

Zīmējums 196.Pievienošana tieši kopņu sistēmai, izmantojot kopņu spailes 
(piemēram, KG 43).
Mūsdienās izmanto spailes, kuras derīgas gan vara, gan alumīnija vadītājiem.
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Zīmējums 197. Gan vara, gan alumīnija vadītājiem derīga spaile.

16.3.3. Izejošā kabeļa pievienošana.
Izejošos kabeļus, kuri parasti ir patē rētājus barojošie kabeļi, pievieno tieši 
moduļu slēdžu- atdalītāju spaiļu rindai vai, izmantojot kabeļa uzgali, tieši 
slēdžu- atdalītāju spailēm. Norādes spaiļu izvēlei pievienotas skapja 
montāžas instrukcijai. Reizēm rodas nepieciešamība nomērīt no skapja
izejošo kabeļu slodzes strāvas. Lai nodrošinātu tādu iespēju, starp kabeļa 
pievienošanas punktu un gala uzmavu jāatstāj pietiekoša telpa, un vadītāja 
izliekums jāveido tā, lai būtu iespējams kabeļa fāzes vadītāju aptvert ar 
strāvas mērīšanā izmantojamām mērknaiblēm.

Zīmējums 198. Kabeļa pievienošana spaiļu rindai.

Zīmējums 199. Kabeļa pievienošana moduļa slēdzim - atdalītājam ar 
kūstošiem strāvas ieliktņiem.

Zīmējums 200. Kabeļu līnijas virziena apzīmējumi skapī un uz moduļa 
slēdža- atdalītāja ar kūstošiem strāvas ieliktņiem.
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16.3.4. Kabeļu līniju virziena marķēšana.
Saskaņā ar Standartu SFS 6000 labi saredzams izturīgs kabeļa, došinātāja 
kūstošā ieliktņa un kabeļa adreses datu marķējums jāuznes katra līnijas 
virziena slēdzim- atdalītājam.
Marķējuma birkai uznes sekojošu informācija:
līnijas virziena nosaukums,
kūstošā ieliktņa lielums,
maksimāli pieļaujamais kūstošā ieliktņa lielums.

Zīmējums 201. Marķējuma birka ar informāciju.
Radiālajos tīklos skapim uzliek brīdinājuma plakātu par spriegumu no 
barojamā tīkla puses (skat. YJ 8:09 punktu 8.1.).

Zīmējums 202. Brīdinājuma plakāts par spriegumu no barojamā tīkla puses 
(YJ 8:08, Zīmējums1.).
Dažreiz kabeļu sadales skapja marķējumam dabā izmanto speciālus 
atpazīšanas piketus (stabiņus). Tas nepiecieš ams gadījumos, kad skapji 
novietoti sniega sanesumu vietās.

Zīmējums 203. Kabeļu sadales skapja pikets.

16.4. Nozarojuma skapji.
AMKA tīklus dublējošo kabeļu līniju tīklos maz un reti apdzīvotos reģionos 
papildus sadaļņu skapjiem var izmantot kabeļu nozarojuma skapjus.
Kabeļu līniju tīkla nozarojumam izmanto arī plastmasas nozarojuma caurules 
(skat. Zīmējumu 114.)

Zīmējums 204. Nozarojuma skapis (Ensto).
Nozarojuma skapis - no lokšņu tērauda izgatavots skapis, paredzēts 
nozarojuma spaiļu montāžai. No zarojuma skapis apgādāts ar zemē 
iegremdējamu cokolu. Montējot skapi mīkstā gruntī, cokola apakšējai platei 
papildus atbalsta nodrošināšanai var piestiprināt, piemēram, ar antiseptisku 
materiālu apstrādātu dēli.
1. Skapja durvis un apakšējā plāksne uz skap ja montāžas un kabeļu 
pievienošanas laiku tiek noņemta.
2. Nozarojuma kabeļus marķē un nogriež saskaņā ar montāžas instrukciju. 
Savienojumu apstrādi izpilda skapja ārpusē.
3. Zemējumu pievieno skapja korpusam.
4. Kā pirmos izdara PEN vadītāju pievienojumusPEN spaiļu rindai. Skapja 
korpusu pievieno PEN spailei.
5. Tālāk izpilda fāžu vadītāju pievienošanu. Spailēm uzliek izolējošas kārbas 
aizsardzībai no pieskaršanās sprieguma. Kabeļus ar spailēm ievada skapī un 
droši nostiprina.
6. Jāpārbauda vai samontētie kabeļi ar spailēm atrodas skapja vidū un lieki 
nespiež viens otru. 
7. Noliek vietā skapja apakšējo plāksni, iekar un aizslēdz skapja durvis. 
Nozarojuma kārba.
Nozarojuma kārba- no pret klimata apstākļiem noturīga lieta polietilēna divu 
sekciju kārba. Iekšējo kārbu uzstāda gruntī, kabeļus kārbā ievada caur kārbas 
apakšu. Kabeļus nogriež vajadzīgā garumā, apdarina un apgādā ar 
atbilstošām spailēm. Iekšējai kārbai uzliek aizsargājošo ārējo kārbu, kura var 
būt noslēdzama. 
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Zīmējums 205. Nozarojuma kārba HPPL 400 (Suur- Savon Sähkötyö).
Ir divu izmēru nozarojuma kārbas: HPPL 200 ar kopējo garumu 1025 mm un 
HPPL 400 ar kopējo garumu 1800 mm.
Nozarojuma kārbās atkarībā no kabeļu šķērsgriezuma var ierīkot 2 - 5 
pazemes kabeļu nozarojumus.Pievienojumiem izmanto A MKA vai KE 
spailes.

16.5. Uz zemsprieguma sadaļņu  un nozarojuma skapju ārējām virsmām 
uznesamais marķējums.
Skapja ārējo identifikācijas marķējumu uznes skapja augšējā daļā, vēlams, 
kreisajā augšējā stūrī.
Kopā ar šo marķējumu skapja augšējā daļā juzstād ā brīdinājuma zīme par 
elektrobīstamību. Ārējā marķējuma iespējamas pazušanas dēļ sadales skapja 
identifikācijas informācija ar nenomazgājamas  melnas krāsas  flomasteru 
(marķieri) vai ar līmlentu jāuznes arī uz skapja durvju  iekšējās virsmas. 

Zīmējums 206. Sadales skapja identifikācijas marķējums un brīdinājuma 
zīme par elektrobīstamību (YJ 8: 09, Zīmējums 11.).
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17. Barošanas kabeļa montāža
17.1. Barošanas līnija.
Par baro šanas kabeļu līniju (fīderu) sauc īsu zemē ieguldītu kabeļu 
elektropārvades līniju, ar kuru patērētāju pieslēdz sadales tīklam. Likums par 
elektroenerģijas tirgu definē baro šanas līnijas būvi kā ar konkurences 
principiem regulējamu darbību (skat. Likuma par elektroenerģijas tirgu 
386/1995 17 § 1). Barošanas līnija patērētāja elektriskās ietaises savieno ar 
sadales tīklu. Pieslēguma punkts- punkts, kurš atrodas starp sadales tīklu un 
patērētāja elektriskajām ietaisēm (valdījuma robeža), ja nav vienošanās par 
ko citu. Pieslēguma punktu norāda līgumā par pieslēgšanos elektriskajam 
tīklam. Baro šanas līnija ir patērētāja īpašums, un patērētājs pats atrod 
atbilstošu uzņēmēju baro šanas līnijas ieguldīšanai. Parasti uzņēmējs, kurš 
izpilda tīklu uzņēmuma pazemes kabeļa pievienošanas darbus, iegulda tīklu 
uzņēmuma baro šanas kabeļu līnijas posmu un zemes gabalā atrodošos 
patērētāja līnijas posmu, šim nolūkam izmantojot vienu nepārtrauktu kabeli. 
Pēc darbu nobeigšanas rēķinus par materiāliem un izpildīto darbu piestāda 
atsevišķi tīklu uzņēmumam un patērētājam.

17.2. Barošanas līnijas elektriskā aizsardzība.
Barošanas kabeļa elektriskā aizsardzība apskatīta punktā 3.6.

17.3. Kabeļu līnijas trases izvēle un kabeļu cauruļvada ieguldīšana.
Barošanas kabeļu līnijas trases izvēle atkarīga no sadales tīkla nozarojuma 
atrašanās vietas. Ēkā kabeļu līniju parasti ievada no ielas vai ceļa puses. 
Zemes iecirkņos, kuros kabeļu līnijai jāmaina virziens, ielas vai ceļa puse, no 
kuras kabeļu līnija jāievada ēkā, lielā mērā atkarīga no kabeļa tīkla uzbūves.

Zīmējums 207. Ēku barošanas kabeļu līnijas kanalizācijas principiālā shēma 
(Oulun Seudun Sähkö).
Barošanas līnijas trase tiek izstrādāta no nozarojuma vietas ielas 
garenvirzienā, bet, sākot no ēkas pievienojuma caurules, caurules- tieši ēkas 
virzienā. 
Sadales tīklu uzņēmums klientam p aredzētās norādēs dod ins trukcijas par 
kabeļu līnijas tranšejas trases izstrādi un ēkas zemēšanu no patērētāja puses.
Objekti Zīmējumā 207.
1. Barošanas kabeļa aizsargcaurule - elektriskā kabeļa caurule JM50, 4. 
Stiprības klase, diametrs 50 mm. Aizsargcauruli noliek virs sasaluma 
aizsardzības.
2. Izliekums 50 mm.
3. Betona armatūra savienota ar zemēšanas kopni.
4. Zemējuma vada aizsargcaurule JM20.
5. Zemētājs - 16 mm2 Cu - cilpas veidā iestrādāts ēkas pamatā vai, apejot 
pamatu,  ieguldīts barošanas kabeļa tranšejā, ne mazāk kā 20 m garš.
6. Telefona līnijas caurules un antenas (skat. Telekomunikāciju uzņēmumu 
instrukcijas).
7.  Signāllenta.

8. Marķējošā līmlenta caurules galā.
Uzņēmēji, kuri izpilda celtniecības darbus zemes gabalā, ieguld a kabeļa 
ievada caurules, elektromontāžas darbu firmas pārstāvis pieņem izpildītos 
montāžas darbus pirms pamatu betonēšanas. 
Barošanas līnijas aizsargcaurules iegulda no ēkas ielas pusē esošās sienas līdz 
aizsardzībai no sasaluma. Barojošās līnijas pazemes kabeļa aizsargcaurules 
minimālais diametrs 5 0 mm. Pieslēdzot 80 A un jaudīgākus patērētājus, 
izmanto 2 gab. 100 mm caurules, kuras iegulda līdz grīdas padziļinājumam 
zem galvenā sadales skapja. 50 mm caurulei pieļaujams tikai viens 90° ar 
rūpnieciski izgatavotām detaļām izveidots pagrieziens. Par 16 mm2 lielāka 
šķērsgriezuma barošanas kabeļa aizsargcaurulei jābūt taisnai, bez 
pagriezieniem. Caurulēs ievada velkošās stieples, ārējo galu izvietojumu 
norāda ar virs zemes līmeņa novietotu zīmi.

Tabula 24. Viena sadales tīklu īpašnieka barošanas līniju izmēri atkarībā no 
patērējamās jaudas.
PAZEMES KABEĻA PIEVIENOJUMS.

Maksimāli pieļaujamie 
lielumi

Galvenā 
drošinātāja 
bāzes tips

Barošanas līnija.

Pieļaujamā 
jauda
Ph/kW/
cosϕ = 1

Galvenais 
kūstošais 
drošinātājs
A

Izmērs Šķērsgriezums Kabeļa veids

17
24
34
43
55
86
110
138

25
35
50
63
80
125
160
200

D11/111-00
D111-00
D111-00
D111-00
00-1
00-1
00-1
1-2

3x16+10
3x16+10
4x35
4x70
4x70
4x120
4x185
4x185

AMCMK
AMCMK
AXMK
AXMK
AXMK
AXMK
AXMK
AXMK

17.4. Zemes gabala elektroapgādes skapis.
Zemes gabala elekt roapgādes skapi uzstāda tam paredzētajā vietā, 

piemēram, uz zemes gabala robežas vai pie būvējamās ēkas pamata pirms 
būvdarbu uzsākšanas.
Skapim ir zemē iegremdējams cokols. Cokolu aizber ar zemi, lai to stabili 
nofiksētu gruntī. Skapi  ar barošanas kabeli, neatslēdzot spriegumu, pārvietot 
aizliegts. Skapī uzstāda skaitītāju celtniecības gaitā patērētās elektroenerģijas 
precīzai uzskaitei, vēlāk skaitītājs kalpo zemes gabala objektā patērētās 
elektroenerģijas uzskaitei.
No zemes gabala elektroapgādes skapja nobaro pārējos nekustamā īpašuma 
objektā uzstādītos sadaļņu skapjus. No šī skapja var nobarot arī sētas būves 
un ārējo apgaismojumu. 
Zemes gabala elektroapgādes skapī uzstādīti celtniecības etapā vajadzīgie 3-
fāžu un 1- fāzes kontakti. Skapī ierīkota īsslēguma strāvu aizsardzība.
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Zīmējums 208. Zemes gabala elektroapgādes skapis.

17.5. Barošanas kabeļa montāža un pievienošana.
Barošanas kabeli zemes gabala elektoapgādes skapim drīkst pievienot tikai 
tad, ja skapis un pieskaršanās sprieguma aizsardzība ir pilnīgā darba kārtībā. 
Uz pieslēgšanas brīdi jābūt uzstādītiem Standarta SFS 6000 - 8-801 punktā 
801.411.4. norādītajiem zemējumiem, Standartā SFS 6000 - 4-41 punktā 
411.4.2. norādītie zemējumu elektriskie pievienojumi (zemes gabalā 
nepieciešamie zemējumi), kā arī uzstādītas nepieciešamās atslēgas.
Dažreiz par nekustamā īpašuma elektroapgādes skapi izmanto t.s. zemes 
gabala elektroapgādes ievada skapi, kuru ieved ekspluatācijā jau celtniecības 
darbu sākuma posmā.
Augstāk norādītie pasākumi tāpat jāizpilda pirms zemes gabala 
elektroapgādes ievada skapja pieslēgšanas.
Barošanas kabeļus montē ar tiem pašiem paņēmieniem kā  pārējos kabeļus. 
Īpašas prasības uzstādāmas zemes rakšanas darbu organizācijai apbūvētos 
pagalmos. No sadalnes skapja puses ieguldāmā ievada kabeļa cauruļu garumi 
ir viegli aprēķināmi, jo galvenajā skapī ievadāmos kabeļus var savlaicīgi 
sagatavot un sadalnes skapī nogriezt vajadzīgā garumā. 
Pirms kabeļa pievienošanas samontē gala uzmavas.

Zīmējums 209. Barošanas kabeļa pievienošana nekustamā īpašuma objekta 
galvenajam sadalnes skapim.
Pievienojot kabeli galvenajam sadalnes skapim, jāpārliecinās, vai skapja 
spailes atbilst dotajam kabelim. Pirms alumīnija dzīslu kabeļu pievienošanas 
to vadītāji jānotīra, jāiesmērē un kontakta spaile jāpievelk līdz vajadzīgajam 
momentam. Pirmo pievieno PEN vadītāju, kurš paliek zem fāžu vadītājiem, 
kurus pievieno pēc PEN pievienošanas. Kabeļi jāizvieto tā, lai pēc montāžas 
tos nespiestu pret paneļa asajām konstrukcijām un kabeļi netiktu traumēti.
Skapī barošanas kabeļa PEN vadītāju pievieno skapja PE kopnei.
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Zīmējums 210. Barošanas kabeļa pievienošanas shēma.
Sadalnes skapī savienojumus parasti veic neatslēdzot spriegumu, tādēļ skapja 
konstrukcijai jābūt tādai, lai barošanas kabeļa savienojumu montāžu varētu 
veikt pēc speciālām instrukcijām, neatslēdzot spriegumu no strāvu vadošām 
daļām ( izpildīt kā spriegumaktīvus darbus).
Izpildot savienojumus, jāievēro pareiza fāžu secība.
Pēc barošanas līnijas montāžas vienmēr sastāda izpildzīmējumu.

17.6. Barošanas līnijas montāžas darbu dalīšana.
Barošanas līniju parasti iegulda no tuvākā balsta vai kabeļu sadales skapja. 
Montāžas darbus izpilda uzņēmējs vai sadales tīklu personāls.
Kā teikts au gstāk, baro šanas līnijas instalēšanu veic ievada cauruļvadu 
ieguldošā celtni ecības organizācija; elektromontāžas organizācija palīdz 
celtniecības organizācijai.
Pirms betona ieguldīšanas elektromontāžas organizācijas pārstāvis pārbauda 
ievada cauruļvada montāžas kvalitāti. Ja montāžas kvalitāte atbilst 
pieslēgumam izvirzītajām pra sībām, elektromontāžas organizācija pasūta 
barošanas līniju.
Kabeļu tranšejas izstrādes darbus var sadalīt dažādi. Saskaņā ar dažādās 
vietējās pašvaldībās vispārpieņemto praksi, celtniecības organizācija rok 
tranšeju dotajā zemes gabalā, bet elektroenerģēt iskā kompānija- aiz dotā 
zemes gabala robežām. Dažreiz visus zemes rakšanas darbus izpilda 
Elektroenerģētiskās kompānijas zemes darbu izpildes uzņēmējs.
Darbu dalīšanu nekustamā īpašuma objektā izdara, ja atklātā tranšejā tiek 
guldīti arī citi kabeļi. Šajā gadījumā elektroenerģētikas kompānijai, 
telekomunikāciju, televīzijas un citas līnijas ieguldošām kompānijām 
jāsadarbojas. Daudzām vietējām pašvaldībām ir „sadarbības un savstarpējās 
palīdzības līgumi” ieguldot kabeļu līnijas. Atklātajā tranšejā vēlams ieguldīt 
nekustamā īpašuma objekta zemējumu.
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18. Kabeļu līniju ieguldīšana ūdenskrātuvēs
18.1. Kabeļa trases projektēšana.
18.1.1. Kopējās nostādnes.
Pēdējos gados aug zemūdens kabeļu popularitāte, ko veicina elektrificējamo 
vasarnīcu skaita pieaugums Som ijas salās un ūdenskrātuvju tuvumā. 
Gaisvadu līniju nomaiņa ar kabeļu līnijām paātrina vides un  ainavu 
aizsardzības prasības. Zemūdens kabeļu ieguldīšanas paņēmieni nepārtraukti 
pilnveidojas, bet ūdenī guldāmo kabeļu sortiments palielinās. Izvēloties 
kabeļa konstrucijas tipu, jānovērtē vai konkrētais kabelis ir derīgs zemūdens 
ieguldīšanai ( skat. SFS 6000-8-814.).
Kabeļa zemūdens guldīšanai jāsaņem atļauja. Ar atļauju saņemšanas 
kārtošanu saistītos jautājumus skatīt augstāk punktā 9.2.5.

18.1.2. Kabeļu līniju pāreja no krasta ūdenī.
Visdrošākā vieta kabeļa pārejai no krasta ūdenī ir samērā stāvs mālains vai 
smilšains no ledus krāvumu veidošanās aizsargāts krasts. Vides ainavas 
saglabāšanas nolūkos starp krastu un gala balstu jāatstāj pietiekoši plata 
aizsardzības zona, kas paslēps balstu no uz ūdens esošo cilvēku skatieniem.
Pārejas ar dziļumu līdz 2 m no ūdens virsmas rūpīgi jāizpēta ar nolūku 
nodrošināt pietiekošu kabeļa līnijas pārejas aizsardzību.
Pārejas vietas izvēli ietekmē arī kabeļa guldīšanas paņ ēmiens un tas, vai 
kabeļa guldīšanā izmantojamais kuģis vai pontons (peldošā platforma) varēs 
pietuvoties krastam darbu veikšanai nepieciešamā attālumā.

18.1.3. Kabeļu līnijas trases izvēle.
Iepriekšējo trases izvēli realizē, pamatojoties uz esošajām jūra s un 
ūdenskrātuvju kartēm, pēc tam trasi izpēta ar grafiskiem dziļuma mērīšanas 
aparātiem (eholotiem), kas palīdz izvairīties no nevēlamiem zemūdens 
objektiem un vietām ar ūdenskrātuves dziļuma asām izmaiņām. Īpašos 
gadījumos plānotās kabeļu pārejas apsekošanai var izmantot ūdenslīdējus.
Ieguldot zemsprieguma kabeļus, eholotus izmanto tikai īpašos gadījumos. 

18.1.4. Kabeļa garuma mērīšana.
Kabeļa garumu var nomērīt, piemēram, ar kabeļu līnijas trases posmā starp 
kabeļu balstiem pa ūdens krātuves dibenu novilktu pret izstiepšanos noturīgu 
stiegru. Nomērot trases apakšā ieguldītās stiegras garumu, iegūst trasē 
nepieciešamo kabeļa garumu. Iegūtajam garumam pieskaita kabeļu balstu 
augstumu un nepieciešamo kabeļa rezervi. Atkarībā no ieguldīšanas 
paņēmiena kabeļa garuma pasūtījuma etapā kabeļa aprēķinātajam garumam 
pievieno vēl 3- 7 %.

Zīmējums 211. Kabeļa guldīšana no plosta.

18.2. Kabeļa guldīšanas paņēmieni.
18.2.1. Vispārējās nostādnes.
Kabeļus iegulda ar sekojošiem paņēmieniem:
- ieguldīšana no laivas vai plosta,
- guldīšana uz pontona veida pludiņiem, bojām vai kannām,
- zemledus guldīšana,
- ieguldīšana caur ledū izzāģētu āliņģi,
- ieguldīšana no speciāla kabeļu kuģa.
Ieguldīšanas paņēmiena izvēle atkarīga no kabeļa tipa, tā garuma, trases, 
pieejamajiem tehniskajiem līdzekļiem un gada laika.
Veicot zemūdens kabeļa ieguldīšanas darbus, darbiniekiem jābūt apgādātiem 
ar glābšanas vestēm.  

18.2.2. Kabeļa ieguldīšana no laivas vai plosta.
Laivai vai plostam jābūt ar pietiekošu peldēšanas spēju, lai kabelis droši 
turētos uz kabeļa paliktņa vai kabeļa ratiem.

Vienu kabeļa galu piesien gala balstam, un kabeli gremdē ūdenī gar kabeļa 
trasi.
Velkot kabeli krastā, lielā ūdens dziļuma dēļ nepieciešami dažādi mehānismi 
un palīglīdzekļi, piemēram, vinča.
Izmanto dažādus kabeļu plostu moduļus, kuros paredzētas vietas kabeļu 
paliktņu uzstādīšanai. Plostam var apgādāt ar piekaramo dzinēju.

18.2.3. Kabeļa guldīšana uz pludiņiem.

Zīmējums 212. Kabeļa guldīšana, izmantojot pludiņu pontonus.
Kabeļu guldīšana uz pontoniem noderīga šaurāku ūdenstilpņu šķērsošanai. 
Kabeli ar vinču palīdzību velk šķērsām pāri ūdenskrātuvei. Notinot kabeli no 
saivas, tam piekar pludiņus Par pludiņiem var izmantot speciālus pontonus, 
bojas vai kannas. Pludiņus uzstāda ar soli 5 - 30 m. Pēc kabeļa izvilkšanas 
pludiņus aizvāc. Pludiņu novākšanu sāk no saivas novietojumam pretējā 
krasta, pie kam, kabeļa iegremdēšanas procesā var notikt kabeļa papildus 
garuma notīšana no saivas. Kabeļa izvilkšanu uz pludiņiem var tikt izmantota 
kā papildus pasākums ie guldot kabeli no kuģiem, piemēram, pie zemiem 
ūdens līmeņiem, kas neļauj kuģim pienākt  pietiekoši tuvu krastam.  
Praksē izrādās, ka kannas ar tām piestiprinātām virvēm ir par pontoniem 
labāki pludiņi. Tomēr kannu transportēšana ir neērta.  
Kabeli var ieguldīt to iegremdējot zem ledus. Tādā gadījumā vispirms zem 
ledus iegremdē velkošo trosi, ar kuras palīdzību kabeli ievelk paredzētajā 
vietā. Šai metodei vajadzīgs liels āliņģu skaits.
Ja kabeli ieguldīšanā izmanto pludiņus, var izmantot peldošus radiovadāmus 
robotus, kuri velkošo trosi ievelk ūdenī pa ledus apakšu ūdenī. Izmantojot 
robotus, āliņģu skaitu var ievērojami samazināt. Robotus var izmantot arī 
vasarā, piemēram, ievelkot velkošo trosi seklās ūdenskrātuvēs.

Zīmējums 213. Kabeļa iegremdēšana zem ledus ūdenī, izmantojot peldodošo 
robotu (Suur-Savon Sähkötyö). Peldošo robotu ūdenī iegremdē caur āliņģi. 
Velkošā trose piestiprināta robotam.

18.2.4.  Kabeļa ieguldīšana caur ledū izzāģētu āliņģi.
Kabeli var ieguldīt ziemā no ledus virsmas caur ledū izzāģētu āliņģi. Darbi 
jāveic piemērotos laika apstākļos, jo kabeļa guldīšanas minimālā pieļaujamā 
temperatūra ir (- 5 °C) uzstāda savus ierobežojumus.
Ieguldot āliņģī zemsprieguma kabeli ar plastmasas apvalku, kabeli vispirms 
nogulda uz ledus, pēc tam samontā nepieciešamās savienojošās uzmavas.Ar 
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traktoram uzmontētu zāģi ledū izzāģē šauru āliņģi. Kabeļa gremdēšanas 
procesā jāseko, lai kabelis nepiesalst ledum. 

Zīmējums 214. Kabeļa iegremdēšana āliņģī (Suur-Savon Sähkötyö).
Zīmējumā 214. Parādīta šaurā āliņģa izzāģēšana kabeļa guldīšanai. Kabelis 
noguldīts uz ledus.

18.2.5. Kabeļa ieguldīšana no kabeļu kuģa.
Ieguldot kabeli no kabeļu kuģa, jau iepriekšējās plānošanas etapā 
jānoskaidro, vai kuģis var piekļūt kabeļa iegremdēšanas vietai. Tāpat jāsavāc 
informācija par ūdenskrātuves dziļumu krastu tuvumā un jāsagatavo iespēja 
izmantot arī citus kabeļa guldīšanas paņēmienus, ja rodas vajadzība. 
Kabeļu kuģis labi noder kabeļa guldīšanai jūrā lielos attālumos, jo kabeli var 
ievietot kuģa speciālajā tilpnē  tieši kabeļu rūpnīcā.
Kabeļu kuģa komandai jābūt speciāli apmācītai un sagatavotai zemūdens 
kabeļu ieguldīšanai. 

18.3. Kabeļa aizsardzība.
18.3.1 Vispārējās nostādnes.
Standarta 6000-8-814 punkts 814.3. saka:
„ ... Ieguldot zemūdens kabeli, kuram nav zemētas p ieskarsprieguma 

aizsardzības, krasta posmā līdz 2 m dziļumam no apakšējā bjefa līmeņa 
jāiekārto atbilstoša aizsardzība vai kabelis jāiestrādā ūdenskrātuves dibena 
gruntī. Izveidojot aizsardzību, jārēķinās ar krasta formu, tā raksturojumiem 
un iespējamām mehāniskām slodzēm, piemēram, ūdens transports, ledus un 
ūdens līmeņa svārstības. Ieguldot kabeli gruntī, tā aizsadzībai jāatbilst 
vispārējām prasībām, skat. Tabulu 814A.“  Dotajā grāmatā tabula 814A 
apzīmēta kā Tabula 16. 
Ūdenī iegremdētam kabelim aizsardz ību parasti ierīko krasta posmā ar 
augstāk norādītu paņēmienu. Kabeļa aizsardzību ierīko tūlīt pēc kabeļa 
iegremdēšanas.

Zīmējums 215. Kabeļa aizsardzības krasta posmā principiālā 
shēma.

18.3.2. Smilšains un mālains krasts.
Aizsargātā smilšainā vai mālainā krastā kabeli iestrādā ar ekskavatoru vai  ar 
ūdens strūklas palīdzību līdz 2 m dziļumam. Kabeļa aizsardzību iekārto līdz 
1 m dziļumam, piemēram, nosedzot ar betona silēm, dažreiz ar betona 
maisiem. Betonu var arī uzliet. Krasta posmā kabeli iegulda vi smaz 0,7 m 

dziļumā. Zemsprieguma kabeļu aizsardzībai betona siļu vietā var izmantot 
izturīgu plastmasas cauruli.
Augstspiediena ūdens strūklas sūkni uzstāda uz plosta. Iekšdedzes dzinēja 
piedziņas ūdensstrūklas sūknis pa augstspiediena šļūteni ūdeni padod 
sprauslas saliektajā caurulē. Pārvietojot sprauslas cauruli pa ūdenskrātuves 
dibenu, tiek izskalots padziļinājums kabeļa ieguldīšanai, un kabeli ieepiež 
šajā padziļinājumā.

18.3.3. Klinšains krasts.
Īpašos gadījumos kabelim izspridzina tranšeju līdz 2 m d ziļumam  no 
apakšējā bjefa virsmas līmeņa. Tranšeju attīra no akmeņiem, tās dibenu 
izlīdzina ar granti. Visā kabeļa garumā par tā aizsardzību izmanto melno HD  
polietilēna ūdensvada cauruli.Cauruli tranšejas dibenam piestiprina ar 
skrūvējamām klinšu enkurbultām un gredzeniem un aizber ar rupju granti.
Stāvās klinšu nogāzēs aizsardzību var izveidot no sametinātiem metāla 
profiliem, kuru izmērus pieregulē montāžas vietā. Virs zemes līmeņa esošā 
kabeļa aizsardzību izpilda ar betona sili vai ar betona klājumu pilnīgi pārklātu 
gofrētu plastmasas cauruli. Konstrukcijas nekustīga fiksāciju panākta ar uz 
klints nostiprinātiem žņaugiem.
Aizsardzībai zemes virsmas līmenī var izmantot arī klintij ar tērauda 
enkurbultām pieskrūvētu U profila siju, pārklātu ar pretkorozijas pārklājumu.

Zīmējums 216. Ūdens strūklas augstspiediena sūknis.
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Zīmējums 217. Kabeļa aizsardzība ar betona lējumu (Suur- Savon Sähkötyö).

18.4. Kabeļa trases apzīmējumi.
Kabeļa trases apzīmējumus izpilda saskaņā ar Transporta aģentūras 
infrastruktūras instrukcijas Nr. 6155/040/2010 no 29.11.2010. „2.3. Kabeļu 
un citu zemūdens līniju un cauruļvadu apzīmējumi prasībām.
Kabeļu un citu zemūdens līniju un cauruļvadu apzīmējumi dabā tiek izpildīti 
atbilstoši iespējām un vajadzībai visos ar ūdenskrātuvjušķērsojumos, ne tikai 
tajās vietās, kur kabeļu vai cita līnija šķērso vispārējas nozīmes transporta 
maģistrāli. Kabeļu un citu līniju apzīmējumu dabā uzstāda, lai šīs līnijas 
pasargāt no nejaušas sabojāšanas un citas personas pasargātu no 
zaudējumiem, kas varētu rasties saskarē ar šīm līnijām.
Trašu apzīmēšanai dabā izmanto plakātus, kuri brīdina par līniju vai kabeli, 
kā arī nepieciešamības gadījumā- arī norādījuma zīmes saskaņā Transporta 
infrastruktūras aģentūras lēmumu Nr. 6154/040/2010. No 
29.11.2010.prasībām. Pēc šo prasību nostādnēm izstrādātas sekojošas 
papildu instrukcijas: 
Par līniju vai kabeli brīdinošie plakāti.
Ja kabelis vai līnija ieguldīti šķērsām ūdenskrātuvei, tad tiem brīdinošais 
plakāts jāuzstāda abās ūdenskrātuves pusēs perpendikulāri kabeļa vai līnijas 
trases virzienam tā, lai plakātus savienojošā taisne norādītu uz kabeļa vai 
līnijas atrašanās vietu. Ja kabelis vai līnija ūdenskrātuves dibenā nav ieguldīti 
taisnvirzienā, tad plakāti jāuzstāda tā, lai tie norādītu uz kabeļa vai līnijas
atrašanās vietu, kas ir īpaši svarīgi kuģu ceļa posmos.
Par kabeli vai līniju brīdinošie plakāti tiek izgatavoti no tiem pašiem 
materiāliem kā pārējās navigācijas zīmes vai arī no citiem šim nolūkam 
derīgiem materiāliem, piemēram, no dēļiem. Plakātus uzst āda pietiekoša 
augstuma balstos.
Vienā tranšejā paralēli ieguldītiem kabeļiem vai citām līnijām atsevišķi 
apzīmējumi nav prasīti. Šajā gadījumā abos trases posma galos uzstāda 
plakātus ar uzrādītiem līnijas raksturojošiem lielumiem, piemēram, „ LĪCĪ 
KABEĻI2000 m”. 
Detalizētas instrukcijas par plakātu izvietojumu un uz tiem uznesamiem 
apzīmējumiem var saņemt reģionālajā Transporta infrastruktūras aģentūrā”.

Zīmējums 218. Par kabeli brīdinošs plakāts.
Par kabeli brīdinošajam plakātam ir taisnstūra forma. Uz plakāta hroma 
dzeltenā fona ar lieliem melniem burtiem izveidots uzraksts „KABELIS“, „ 
KABEL“ vai „ CABLE“.Plakātus ar uzrakstu „CABLE“ uzstāda kuģu ceļu 
ieejās. Citos kuģu ceļos izmanto uzrakstu somu valodā «KAAPELI»  ( 
KABELIS) vai zviedru valodā  „ KABEL“ neatkarīgi no tā, kādā valodā runā 
dotā reģiona iedzīvotāju vairākums.
Plakāta augstumu nosaka, vadoties pēc attāluma, kas nomērīts no kabeļu un 
kuģu ceļa šķērsošanās vietas līdz plakātam vai, ja nav oficiāla kuģu ceļa, tad 
no ūdenskrātuves centra sekojošā veidā: skatīt Tabulu 25.

Tabula 25. Plakāta uzstādīšanas augstuma noteikšana atkarībā no 
ūdenskrātuves platuma ( skat. 17.06.2008. Galvenās kuģniecības pārvaldes 
lēmuma 5. Pantu).

Attālums, m Plakāta augstums, m

Mazāk par 100 600

100 – 500 800

501 – 1000 1 200

Vairāk par 1 000 1 600

Par kabeli vai līniju brīdinošā plakāta platums atkarīgs no uzraksta garuma. 
Uzraksta augstumam jāatbilst tabulā norādītajiem datiem Skat Tabulu 26.
Tabula 26. Uz par kabeli brīdinošā pakāta uznestā uzraksta augstums ( skat. 
17.06.2008. Galvenās kuģniecības pārvaldes lēmuma 10. Pantu).

Plakāta augstums, mm Uzraksta augstums, mm

600 400

800 600

1200 800

1600 1100

Ja ūdenskrātuves platums lielāks par 2 km, tad kopā ar plakātiem jāuzstāda
kabeļa virzienu norādošās zīmes.
Ostas teritorijā vai enkura vispārējās nozīmes stāvvietā izmantojamie Par 
kabeli brīdinošie plakāti un norādāmās zīmes dienas tumšajā laikā 
jāapgaismo. Norādāmo zīmju apgaismojumam izmanto zīmes fona krāsai 
atbilstošu gaismu. Tā, piemēram, apakšējās norādāmās zīmes apgaismošanai 
izmanto sarkanu krāsu, augšējās- sarkanu krāsu, bet zem tiem- baltu krāsu. 
Plakātu apgaismo ar uz to vērstu gaismas staru.
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Zīmējums 219. Kabeļa apzīmējums ar brīdinošā plakāta palīdzību ( 
Transporta infrastruktūras aģentūras Lēmuma Nr. 6155/040/2010. 
Pielikums 3.).
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19. Kabeļu līniju tīkla pieņemšanas pārbaudes
Saskaņā ar Standarta 6000 -8-801 punktu 801.61. sadales tīkla ( uz kuru 
attiecas arī kabeļu līniju tīkls) un tam pievienojamo objektu k ontroli veic 
pirms kabeļu pieņemšanas ekspluatācijā. Līnijas jaunās daļas kontroli izdara 
pirms tās ieslēgšanas darbā. Kontrole ietver vizuālās apskates un 
nepieciešamās pārbaudes.
Kontrole attiecas uz tīkla virszemes daļām. Pazemes un zemūdens kabeļu 
ietaišu kontrole ietver arī to ieguldīšanas dziļuma un mehāniskās aizsardzības 
pārbaudes. 
Ieguldot pazemes kabeļus bez metāla apvalka, vienmēr tiek mērīta izolācijas 
pretestība. Tāpat ieteikts mērīt izolācijas pretestību arī pārējiem tīkla 
kabeļiem.
Zemsprieguma kabeļu līniju tīkla pārbaudes:
- kabeļu ieguldīšanas dziļums,
- kabeļu aizsardzība.
Kabeļu sadales skapjos izdara sekojošas pārbaudes:
- kabeļu nodalījuma izolācijas mērījumi,
- kabeļu savienojumu, fāžu secības pārbaude,
- kabeļu savienojumu atbilstības kabeļu līniju kartei pārbaude,
- kabeļu gala uzmavu pārbaude,
- kabeļu adrešu pārbaude,
- skapja tīrības pārbaude,
- skapja hidroizolācijas pārbaude.
Augstsprieguma kabeļu līniju tīkls:
- kabeļu izolācijas līmeņa mērījumi,
- kabeļu ietaišu vizuālā kontrole,
- zemējumu mērījumi,
- fāžu secības kontrole,
- kabeļu adrešu kontrole.

Zīmējums 220. Izolācijas pretestības mērīšanas iekārta.
Tabula 27. Kabeļu līniju kartes piemērs.

Kabeļu līniju karte

Kabeļa izvietojums: Vadošā daļa: Kabeļa 
veids:

Garums:

m
Montāžas 
organizācija:

Datums:Gala uzmavas: Pārsprieguma 
aizsardzība:

Savienojošās uzmavas:

Montāžas 
organizācija: datums: 

Montāžas organizācija: 
datums:

Montāžas organizācija: 
datums:

Izolācijas pretestība MΩ Pārbaudīja/ 
datums

Piezīmes

L1- zeme L2- zeme L3- zeme

L1 – L2 L2 – L3 L3 – L1

Zīmējums 221. Protokols elektroenerģijas sadales tīkla pieņemšanai 
ekspluatācijā TPO1 (HeadPower).
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20. Vecais kabeļu līniju tīkls
20.1. Vispārējās norādes.
Šajā nodaļa apskata mūsdienās vēl izmantojamus vecos pazemes kabeļus un 
kabeļu līniju tīkla konstrukcijas, zemes rakšanas darbos uzieto nezināmo 
kabeļu identifikācijas metodes, to remonta vai savienošanas iespējas.
20.2. Vecie 0,4 kV sprieguma papīra izolācijas pazemes kabeļi.

Zīmējums 222. APAKM kabelis.
APAKM ( vecais kabelis, to vairs neražo):
4 dzīslu pazemes kabelis ar alumīnija dzīslām, piesūcināta papīra izolāciju 
un alumīnija apvalku.
Konstrukcija.

Vadītājs Alumīnijs Fāzes vadītājs: sektora 
formas sablīvēts daud zu 
stiepļu vads
PEN vadītājs: alumīnija 
apvalks

Izolācija Piesūcināts papīrs
Savijums Izolēti vadītāji savīti kopā ar papīra pildījumu, 

joslu izolācija
Piesūcinājums Nenotekoša piesūcināmā eļļa
Apvalks Alumīnijs
Aizsardzība Pretkorozijas slānis un melna polietilēna apvalks

Zīmējums 223. PLKVJ kabelis.

PLKVJ ( vecais kabelis, to vairs neražo): 3½ dzīslu pazemes kabelis ar vara 
dzīslām, piesūcināta papīra izolāciju un svina apvalku.
Konstrukcija.

Vadītājs Varš Fāžu vadītāji: sektora formas 
sablīvēts daudzu stiepļu vads
PEN vadītājs: apaļš vai 
sektora formas sablīvēts 
daudzu stiepļu vads

Izolācija Piesūcināts papīrs
Identifikācijas krāsas: fāžu vadītāji- pāra, melns 
un brūns, nulles vadītājs- gaiši zils

Savijums Izolēti fāžu vadītāji savīti k opā ar papīra 
pildījumu, joslu izolācija

Piesūcinājums Nenotekoša piesūcināmā eļļa
Apvalks Svina ekrāns
Ārējais apvalks Bitums un papīrs, divas tērauda lentas. Bitums 

un džuta

20.3. Vecie 20 kV sprieguma kabeļi.

Zīmējums 224. APYAKMM kabelis.
APYAKMM ( vecais kabelis, to vairs neražo): 3 dzīslu pazemes kabelis ar 
alumīnija dzīslām, piesūcināta papīra izolāciju un alumīnija apvalku.
Konstrukcija

Vadītājs Alumīnijs, sablīvēts daudzu stiepļu vads
Vadītāja aizsardzība Oglekļa (kvēpu) pusvadītājs papīrs
Izolācija Piesūcināts papīrs
Pretkoronas aizsardzība Oglekļa (kvēpu) pusvadītājs papīrs
Piesūcinājums Nenotekošs piesūcināmais materiāls
Apvalks Alumīnijs
Aizsardzība Pretkorozijas slānis un melna polietilēna 

apvalks
Savijums Izolēti fāžu vadītāji s avīti kopā ar papīra 

pildījumu
Ārējais apvalks Melna polietilēna apvalks. 3 -stūra formas 

kabeļa šķērsgriezums. Ārējais diametrs -
kabeļa ārējās aploces diametrs.

Zīmējums 225. AHXCMK 3 fāžu kabelis.
AHXCMK: 3 fāžu kabelis ar šūtā polietilēna izolācij u un alumīnija 

vadītājiem. Konstrukcija
Vadītājs Alumīnijs, sablīvēts daudzu stiepļu vads
Vadītāja aizsardzība Pusvadītāja plastmasa
Izolācija Šūtais polietilēns
hohtosuoja Puolijohtava muovi ja nokipaperikerros
Pretkoronas 
aizsardzība

Pusvadītājs polietilēns un oglekļa pusvadītāja 
papīra slānis

Fāžu apvalki Melns PHV
Aizsardzība Pretkorozijas slānis un melna polietilēna 

apvalks
Ārējais apvalks Melns PHV. 3 -stūra formas kabeļa 

šķērsgriezums. Ārējais diametrs- kabeļa ārējās 
aploces diametrs.

Zīmējums 226. AHPLKPJJ kabelis.
AHPLKPJJ ( vecais kabelis, to vairs neražo): 3 dzīslu jūras kabelis ar 
alumīnija dzīslām, piesūcināta papīra izolāciju un svina apvalku.
Konstrukcija.
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Vadītājs Alumīnijs, sablīvēts apaļas formas daudzu 
stiepļu vads

Vadītāja aizsardzība Oglekļa pusvadītājs papīrs
Izolācija Piesūcināts papīrs
Pretkoronas aizsardzība Oglekļa pusvadītājs papīrs
Savijums Izolēti fāžu vadītāji savīti kopā ar papīra 

pildījumu, vara un tekstila uzpinums
Piesūcinājums Nenotekošs piesūcināmais materiāls
Apvalks Svina sakausējums
Ārējais apvalks Bitums, papīrs un džuta, cinkotu stiepļu 

slānis, bitums un džuta.

20.4. Veco pazemes kabeļu guldīšanas paņēmieni.
Tā kā vecajiem pazemes kabeļiem ar vara dzīslām un piesūcināta papīra 
izolāciju ir lielu masa, to montāžai nepieciešams liels montāžas personāla 
skaits. Piesūcināta papīra izolācijas kabeļu montāžai izvirzītās prasības bija 
daudz stingrākas un to izpilde daudz sarežģītāka un darbietilpīgāka kā 
mūsdienu kabeļiem ar plastmasas izolāciju. Vecās kabeļu montāžas darbu 
fotogrāfijās var redzēt, ka kabeļa guldīšanas darbos iesaistīto darbinieku 
skaits ir tiešām liels.
Ieguldīšana ar rokām.
Kabeļa ieguldīšanu tranšejā ar rokām veic sekojošos gadījumos:
- kabeļa iztīšana no transportiera,
- kabeļa pārnešana uz strādnieku rokām.

Kabeļa iztīšana no kabeļu transportiera.
Kabeļa iztīšana tieši no kabeļa transportiera - pats vienkāršākais kabeļa 
iztīšanas paņēmiens. Šis paņēmiens nodrošina minimālu kabeļa mehānisku 
noslodzi. Praksē kabeli parasti iztin no pa kabeļu līnijas trasi pārvietojama 
transportiera, bet tranšejā kabeli iegulda ar rokām.

Zīmējums 227. Kabeļa ieguldīšana tranšejā tieši no kabeļa transportiera.
Šis paņēmiens izmantojams gadījumā, ja gar tranšeju nodrošināta netraucēta 
transportiera kustība, un tranšejā nav šķēršļu, zem kuriem kabelis jāgulda. 
Šāda guldīšanas paņēmiena izmantošana jāparedz jau tranšejas rakšanas un 
kabeļa trases posma sagatavošanas etapā.
Kabeļa pārnešana un guldīšana ar rokām.
Kabeļa pārnešanas un guldīšanas ar rokām garumi atkarībā no kabeļa izmēra 
var būt 3- 10 m robežās. Kabelis jāpārnes uz rokām, nevis uz pleciem. Šis 
paņēmiens izmantojams galvenokārt īsu barojošo kabeļu ieguldīšanai.

Zīmējums 228. Kabeļa ieguldīšana tranšejā ar rokām.

20.5. Piesūcināta papīra izolācijas0,4 kV sprieguma kabeļa āra tipa gala 
uzmava.

Piesūcināta papīra izolācijas kabeļa āra tipa gala uzmavām jāaizsargā kabeļi 
no mitruma iekļūšanas papīra izolācijā. Agrāk gala uzmavu piepildīja ar 
ūdens necaurlaidīgu sacietējošu izolācijas materiāla masu, piemēram, ar lietu 
plastmasu. Bez tam šīm kabeļu gala uzmavām pievienoja plastmasas 
izolācijas savienojošos vadītājus. Mūsdienās izmanto termiski nosēdošās 
caurules.

Zīmējums 229. Termiski nosēdošās gala uzmavas konstrukcija, apžņaudzošie 
kabeļu uzgaļi.
Pielietojums
1 kV sprieguma 4 dzīslu kabeļa gala uzmavu APAKM izmanto, piemēram, 
gaisvadu līnijas pārejā kabeļu līnijā. Mūsdienās APAKM sastopam, 
galvenokārt, remontējot kabeļu līniju tīklu. 
Konstrukcija.
Ar apvalka spaili kabeļa alumīnija apvalkam pievieno vara vadītāju. Vadītāja 
izolācija aizsargāta ar termiski nosēdināmu cauruli, bet kabeļa nozarojums 
no elektriskā tīkla- ar sazarotu termiski nosēdināmu apvalku. 
Pievienojums.
Apvalka spailei pievienots 0,5 m garš vara vadītājs. Fāžu vadītājus izgatavo 
no alumīnija.
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Zīmējums 230. Vecā piesūcināta papīra izolācijas pazemes kabeļa āra tipa 
gala uzmavas konstrukcija.
20.6. 10 un 20 kV sprieguma agrāk izmantoto kabeļu gala uzmavu 
konstrukcijas.
Papīra izolācijas noņemšana.
Augstsprieguma kabeļu piesūcināta papīra izolāciju noņem konusveidīgi 
montāžas instrukcijas norādītā kabeļa posmā. Kabeļiem ar spriegumu līdz 10 
kV papīra izolāciju noņem perpendikulāri attiecībā pret vadītāju. Pieļaujama 
izolācijas aizgriešana ar nazi, tomēr pēdējās izolācijas papīra kārtas jānoņem 
ar rokām. Augstsprieguma kabeļu izolācija jānoņem vai nu koniski vai 
pakāpienveidīgi.
Kabeļu gala uzmavas.

Zīmējums 231. Kabeļa gala uzmavas konstrukcija.

Zīmējumā attēloto iekštelpu tipa gala uzmavu izmanto kā 3 - dzīslu 10 kV 
kabeļa AHXMKM iekštelpu uzmavu, bet āra tipa gala uzmavu- atbilstoši kā 
āra tipa uzmavu. Gala uzmavas der arī kabeļiem AHMCMK un ar zemēšanas 
armatūru apgādātam kabelim AHMCMK.
Konstrukcija.
Uz vadītājiem uzliek uzpresējamus kabeļu alumīnija uzgaļus. Elektriskā 
lauka izlīdzināšanu realizē ar gala uzmavai uznesta pusvadītāja materiāla 
slāni, kurš ar pusvadītāja materiāla plāksni savienots ar kabeļa pretkoronas 
aizsardzību. 
Vienas dzīslas kabeļu gala uzmavām ir tāda paša konstrukcija, izņemot to, ka 
tām nav sazarojošā aizsargapvalka. Āra tipa gala uzmavas polimera konusam 
ir divi atloki.

Zīmējums 232. Āra tipa gala uzmavas ar polimera konusu konstrukcija.
Caurules tipa gala uzmavas.

Zīmējums 233. Caurules tipa gala uzmavas konstrukcija.
Pielietošana.
Izmanto kā 3 dzīslu 20 kV sprieguma  kabeļa APYAKMM gala uzmavu 
sausās telpās.
Konstrukcija.
Gala uzmavas vadītāji aizsargāti ar neoprēna gumijas ar eļļu daļēji 
piepildītām caurulēm. Alumīnija kabeļu uzgaļi ar sešstūra matricām 
uzpresēti vadītājiem. Gala uzmavas alumīnija apvalks ar vara appinuma un 
caurules savilcēja palīdzību pievienots zemējumam. 
Porcelāna gala uzmava.
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Zīmējums 234. Porcelāna vienas fāzes gala uzmavas konstrukcija.
Pielietošana
Izmanto kā 20 kV sprieguma 3 dzīslu kabeļa APYAKMM un analoga kabeļa 
PYLKVJ iekštipa un āra tipa gala uzmavu.
Konstrukcija.
Alumīnija korpusa gala uzmava ar porcelāna izolatoru. Statnim uzstādīta 
uzmava derīga montāžai balstā.
Gala uzmava apgādāta ar presējamiem kabeļu uzgaļiem. Kabeļa alumīnija 
apvalks savienots ar uzmavas korpusu.

20.7. 0,4 kV plastmasas izolācijas kabeļu lietā savienojošā uzmava.

Zīmējums 235. Lietās savienojošās uzmavas montāžas piederumi.
Ražotāji gala un savienojošo uzmavu materiālus piegādā gatavos 
iepakojumos kopā ar montāžas piederumiem. Iepakojumā atrodas montāžas 
instrukcija. Lai nepieļautu savienojošās uzmavas lietās plastmasas 
novecošanos, savienojošās uzmavas jāmontē to piesūtīšanas secībā.

Zīmējums 236. Lietās savienojošās uzmavas konstrukcija.

Zīmējums 237. Lietās savienojošās uzmavas ārējais izskats.
Pielietošana. 
Izmanto 1 kV kabeļu (A)MCMK, AXCMK, (A)MMK un AXMK 
savienošanai, kā arī norādīto kabeļu kombinētai savienošanai.
Konstrukcija.
Lietā savienojošā uzmava, kuras vadītājus savieno ar presējamām 
savienojošām čaulām. Čaulu savstarpējai atdalīšanai, kā arī čaulu un formu 
atdalīšanai izmanto plastmasas spirāles. Savienojošajā formā ielejamā 
plastmasa noblīvē un aizsargā savienojuma vietu.

20.8. 0,4 kV piesūcinātā papīra izolācijas kabeļu lietā savienojošā 
uzmava.

Zīmējums 238. Piesūcināt ā papīra izolācijas kabeļu lietās savienojošās 
uzmavas konstrukcija.
Pielietošana.
Izmanto 1 kV sprieguma 4 dzīslu pazemes kabeļa APAKM savienošanai. Var 
izmantot arī kā kombinētu savienojošo uzmavu piesūcinātā papīra izolācijas 
kabeļa savienošanai ar plastmasas izolācijas kabeli. 
Konstrukcija.
Lietās plastmasas izolācijas savienojošā uzmava apgādāta ar skrūvējamām 
vadītāju savienošanas čaulām. Kabeļu alumīnija apvalkus savieno ar 
skrūvējamām apvalka spailēm.

20.9. 10 un 20 kV sprieguma agrāk izmantojamo kabeļu savienojošo 
uzmavu konstrukcijas.
Ar pietīšanu montētā savienojošā uzmava.

Zīmējums 239. Ar pietīšanu montētā 3 dzīslu kabeļa savienojošā uzmava.
Pielietojums.
Ar pietīšanu montētās kabeļu uzmavas izmanto 1 dzīslas kabeļu 
savienošanai, piemēram, (A) HXCMK и (A)HMDMK kabeļu savienošanai, 
kā arī analogu 3 dzīslu kabeļu savienošanai.
Konstrukcija.
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Ar pietīšanu samontēta kabeļu savienojošā uzmava ar presējamām 
savienojošajām čaulām, EPR izolācijas lentu un termiski nosēdošas caurules 
aizsardzību.
Caurules tipa savienojošā uzmava.

Zīmējums 240. Caurules tipa savienojošā uzmava vienam vadītājam.
Pielietošana.
Caurules tipa savienojošo uzmavu vienam vadītājam izmanto 3 dzīslu kabeļa
APYAKMM vienas fāzes vadītāja savienošanai; caurules tipa 3 vadītājus 
savienojošo uzmavu- izmanto trīs vadītāju savienošanai.
Konstrukcija.
Savienojošās uzmavas atbilstoši to nosaukumam apgādātas ar vienu vai 
trijām caurulēm. Vadītājus savieno ar presējamām savienojošām čaulām. 
Katra vadītāja aizsardzībai kalpo ar eļļu pildīta savienojošā caurule. 
Savienojošās uzmavas gali aizsargāti ar gala veidnēs ielietu plastmasu. 3 
dzīslu uzmavas atsevišķās fāžu caurules savienotas ar sasaisti gala statnī.

20.10.  Alumīnija apvalka kabeļa savienojošo un gala uzmavu montāža.
Kabeļa APAKM a lumīnija apvalks pilda PEN vadītāja funkciju. Gala 
uzmavas savienojošais vadītājs ar apvalka spaili pievienots alumīnija 
apvalkam. Alumīnija apvalkā ar kaltiņu sagatavo apvalka spailei vajadzīgās 
alumīnija sloksnes.
Alumīnija apvalka aizgriezumi un apvalkanoņemšana.
Daļu kabeļa apvalka aizvāc, bet daļai izdara apvalka zemējuma pievienošanai 
nepieciešamos aizgriezumus (augstsprieguma kabeļi).
Noņemot sloksnes no alumīnija kabeļa, vēlams izmantot speciālu nazi, tas 
īpaši attiecas uz 10 un 20 kV kabeļu apdari . Piemēroti instrumenti ļauj ātri 
un ērti alumīnija apvalkā aizgriezt sloksnes, kuras pēc tam, izpildot 
savienošanu, nogriež vai atliec.
Apvalka noņemšanas atslēgu izmanto sekojoši: pa alumīnija apvalka malu 
izgriež strēmeli, kurā ievieto atslēgas posmu, atslēgu griež atbilstošā leņķī un 
apvalku uztin atslēgai.

Zīmējums 241. Kabeļa apdares nazis.

Zīmējums 242. Kabeļa apvalka noņemšanas atslēga.
Kabeļa apvalka aizvākšana, noņemot aizgrieztas sloksnes.
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Zīmējums 243. Kaltiņš slokšņu aizgriešanai.
Apvalka spailes montāža.

Zīmējums 244. Sešu skaldņu gala atslēga apvalka spailes pievilkšanai.

Zīmējums 245. Apvalka spailes konstrukcija.
Apvalka spaili izmanto kabeļa APAKM apvalka ( nulles vadītājs) 
savienošanai. Spailes ar zem tās novietotām apvalka slok snēm pievelk, 
skrūvējot sešu šķautņu galvas skrūves. Apvalka spailēm piemetinātos vara 
vadītājus savieno savienojošajās uzmavās, kā savienojošos vadītājus tos 
izmanto gala uzmavās.
Savienojošo un gala uzmavu izolācijas līmenis nedrīkst būt zemāks par 
kabeļa izolācija līmeni. Tādas pašas prasības pastāv arī attiecībā uz 
hidroizolāciju un mehānisko aizsardzību.

Detalizētas izolācijas un aizsardzības instrukcijas iekļautas savienojošo un 
gala uzmavu montāžas instrukcijās. Šajā sakarā apskatīsim dažu izplatītāko 
izolācijas materiālu izmantošanas principus.

20.11. Lietās plastmasas izmantošanas instrukcija.

Zīmējums 246. Lietās plastmasas iepakojums.
Lietā plastmasa - mitrumu necaurlaidīgs ķīmiski sacietējošs polimers; to 
izmanto savienojošo un gala uzmavu vadī tāju izolācijai, hidroizolācijai un 
mehāniskai aizsardzībai. 
Pirms sacietējošās plastmasas ieliešanas ap savienojošo uzmavu uzstāda 
blīvu veidni. Veidni piefiksē kabelim un ar līmējamo lentu noblīvē. Uzstādot 
veidni, savienojuma vietu ar starpfāžu plastma sas izolāciju nocentrē, 
izmantojot plastmasas sietu.

Zīmējums 247. Lietās plastmasas savienojošās uzmavas veidne.
Polimeru samaisa saskaņā ar uz iepakojuma norādītajām instrukcijām. 
Samaisīto polimeru uzmanīgi ielej veidnē, nodrošinot pilnīgu gaisa 
aizvadīšanu no savienojošās uzmavas. Ielietajam polimeram ļauj atdzist un 
sacietēt. No elektriskās izturības viedokļa savienojums gatavs izmantošanai 
tūlīt pēc ieliešanas nobeiguma.
Lietā plastmasa - tie ir epoksīda sveķi, mūsdienās galvenokārt izmanto 
poliuretāna sveķus. Produkta uzglabāšanas pieļaujamā temperatūra - no -5 
līdz +30°C, uzglabāšanas ilgums – ne ilgāk par 2 gadiem. Plastmasas 
maisīšanas temperatūrai jābūt robežās no +5 līdz +30°C, bet apkārtējās vides 
temperatūra- no -5 līdz +40°C. Instrukciju prasī bu precīza izpilde palīdzēs 
nepieļaut plastmasas negatīvās iedarbes. Ja lietā plastmasa nokļūstot uz ādas, 
ādas virsma nekavējoties jānomazgā lielā ūdens daudzumā. Ja plastmasas 
šļakatas nokļūs uz acu gļotādas, acis nekavējoši vismaz 15 minūtes jāmazgā 
lielā ūdens daudzumā un jāgriežas pie ārsta. Pie temperatūras virs +60°C 
lietās plastmasas tvaiki var kairināt gļotādas un elpošanas orgānus.
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20.12. Instrukcija piesūcinātā papīra izolācijas pazemes kabeļu 
apstrādei. 
Zemās temperatūrās kabeļa papīra izolācijas piesūcināmās masas viskozitāte 
palielinās, kas apgrūtina papīra kārtu savstarpēju izslīdēšanu kabeļa locīšanas 
gadījumos. Pārāk ātras un asas kabeļa locīšanas gadījumos izolācijas papīra 
lentas var saplīst. Kabeli pārvietojot zemas temperatūras apstākļos, saplaisā 
ar bitumu piesūcinātā pretkorozijas aizsardzība. 
Tabula 28. Piesūcinātās papīra izolācijas spēka kabeļa minimālās montāžas 
temperatūras.

Spriegums Izolācijas 
materiāls

Kabelis Minimālā montāžas 
temperatūra

0,6/1 kV

Piesūcināts 
papīrs

APAKM 0°C

PLKVJ +5°C

6/20 kV APYAKMM +5°C

Piesūcināta papīra izolācijas vairāku dzīslu kabeļu pieļaujamie liekuma 
rādiusi:
svina apvalks un gofrēta alumīnija apvalks, piemēram, PLKVJ 15 x d
gluds alumīnija apvalks- APAKM

25 x d 
trīs apvalku alumīnija kabeļi- APYAKMM

20 x d 
minimālais liekuma rādiuss kabelim APYAKMM 3x120 

1,5 m.
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1. CEĻU UN TERITORIJU APGAISMOŠANAS DARBI

Šajā mācību grāmatas daļā apskatīti ar ceļu un teritoriju 
apgaismošanu saistītie jautājumi. Sākumā aprakstīti ceļu apgaismošanas 
projektēšanas pamati, apgaismošanas vadības organizācija un ārējā 
apgaismošanas elektrisko tīklu konstrukcijas. Tālāk doti pazīstamāko 
ceļu apgaismošanas gaismas ķermeņu un gaismas avotu apraksti, metāla 
un koka balstu konstrukcijas, kā arī balstos veicamo gaismas ķermeņu 
montāžas darbu apraksti. Aplūkoti apgaismošanas sistēmu tehniskās 
apkopes jautājumi. Nobeigumā aprakstīti kontroles principi, pieņemot 
apgaismošanas tīklu ekspluatācijā, kā arī plānoto preventīvo tehniskās 
kontroles pasākumu principi, ekspluatējot apgaismošanas tīklus. 

1. Ceļu apgaismošanas projektēšana.
1.1. Ceļu apgaismošanas projektēšanas pamati.

1.1.1. Vispārēji principi.

Ar ceļu apgaismošanu saprot ceļu apgaismošanu ar uz stacionārām 
konstrukcijām uzstādītām apgaismošanas ietaisēm, kas palielina 
transporta un gājēju kustības drošību, ceļu caurlaides spēju un satiksmes 
dalībnieku ērtību diennakts tumšajā laikā. 

Transporta stacionārās apgaismošanas ierīkotājs uz vispārējās 
nozīmes ceļiem var būt valsts vai vie tējā pašpārvalde. Transporta 
apgaismošanas ierīkošanai vajadzīga tiesību aktos paredzētā atbilstošas 
iestādes izdota atļauja. 

2006. gadā Nacionālā šoseju ceļu pārvalde izdeva vadošu 
dokumentu „Ceļu apgaismošanas projektēšana” (TIEH 210034- 06). Šis 
vadošais dokuments ir mācību grāmatas dotās daļas pamatā.

Projektējot municipālo ceļu tīklu, apgaismošanas projektēšana 
parasti realizējas kopā ar ielu projektēšanu, tādēļ apbūvējamo teritoriju 
ielu apgaismošanas ierīkošanas darbi noslēdzas vienlaicīgi ar citu
komunālo objektu celtniecības darbu nobeigumu.

Projektēšanas uzdevums: izveidot ekonomisku un patīkamu 
apgaismojumu, kā arī novērst iespējamus destabilizējošus faktorus, 
tādus kā nevienmērīgs apgaismojums, apžilbināšana, apgaismošanas 
ietaišu novietošanapārāk tuvu braucamajai daļai.

Ceļu apgaismošanā ietilpst arī ietvju, riteņbraucēju celiņu, laukumu, 
iežogojumu, tuneļu apgaismošanas ietaises, kā arī cits speciālais 
apgaismojums.

1.1.2. Apgaismošanas tehnikas galvenie rādītāji.

Gaismas plūsma.

Apzīmējusms F .

Mērvienība- lūmens (lm).
Gaismas plūsma- redzamais gaismas starojums (400 nanometri - 760 
nanometri), attiecināts pret cilvēka acs uztveršanas spēju (550 nanometri 
(nm)).

Gaismas stiprums.

Apzīmējums I.

Mēra vienība- kandela (cd).

Gaismas stiprums- gaismas avota noteiktā virzienā izstarota gaismas 
plūsma.

Spilgtums.

Apzīmējums L.
Mērvienība cd/m2 (1 cd/m2  = lm/m2 vid.).

Spilgtums- no apgaismotās virsmas skatītāja virzienā atstarotās gaismas 
stiprums. Tas izsaka virsmasapgaismojuma pakāpi. Spilgtums ir ceļa un 

ielas apgaismošanas projektēšanas galvenais rādītājs. Tas ir visas 
braucamās daļas  spilgtuma vidējais aritmētiskais lielums. Mērītāju 
novieto katras satiksmes joslas vidū un par mērījuma pamatu pieņem 
mazāko nomērīto spilgtuma lielumu.

Apgaismojums.

Apzīmējums E.

Mērvienība- lukss (lx) ( 1 lx = 1 lm/ m2).

Vidējais virsmas apgaismojums- uz virsmu krītošā gaismas plūsma pret 
tās laukuma vienību. Šo lielumu izmanto apgaismojuma mērīšanai: 
gājēju trasēs, laukumos,sporta laukumos un tml.

Gaismas efektivitāte (gaismas atdeve).

Mērvienība  lūmens uz vatu (lm/w).

Gaismas avota gaismas plūsmas attiecība pret gaismas ķermeņa patērēto 
elektrisko jaudu.

1.1.3. Apgaismošanas klases.

Ceļu un ielu apgaismojuma pozitīvu ietekmi uz ceļu satiksmes drošbu un 
apkārtējās vides apstākļiem panāk, nodrošinot  pietiekošu 
apgaismošanas efektivitāti.
Ātrai un ērtai  dažādiem objektiem nepieciešamā apgaismojuma līmeņa 
noteikšanai izmanto apgaismošanas klases.

Klases „AL“ paredzētas ceļiem un ielām ar sausu un mitru segumu un 
relatīvi ātru vai ātru kustības ātrumu, ne mazāku par 50 km/stundā.

Tabula 1. Apgaismošanas klases „AL” ( Ceļu apgaismošanas 
projektēšana (TIEH 210034- 06, Tabula 2.).

Klase

Sausas un slapjas brauktuves 
spilgtums

Žilbinošs 
spīdums

Apkārtnes 
apgaismojums

Sausa Slapja
TI
% max

SR
minL

cd/m2, 
min

U
min

U
min

U
min

AL1 2,0 0,4 0,6 0,15 10 0,5

AL2 1,5 0,4 0,6 0,15 10 0,5

AL3 1,0 0,4 0,6 0,15 15 0,5

AL4a 1,0 0,4 0,4 0,15 15 0,5

AL4b 0,75 0,4 0,4 0,15 15 0,5

AL5 0,5 0,4 0,4 0,15 15 0,5

Tabulā izmantojamie lielumi:
Lm   - vidējais spilgtums.
Uo     - vispārēja vienmērība, ietekmē vizuālo uztveri.
Ul      - vienmērība gareniskā virzienā, ietekmē braukšanas  ērtumu un 
redzamību.
TI     - ietekme, samazina žilbinoša spīduma vizuālu uztveri.
SR  - SR indekss- gaismas intensitāte brauktuvei pieguļošajā satiksmes 
joslā (joslas platums vienāds ar pusi no brauktuves platuma), izdalīta ar 
gaismas intensitāti tuvākajā satiksmes joslā. 
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Klases „AE“ paredzētas autotransporta līdzekļu vadītājiem un citiem 
ceļu satiksmes dalībniekiem vispārējās nozīmes ceļu problemātiskos 
iecirkņos, ceļu loka savienojumos, viena līmeņa sarežģītos ceļu 
savienojumos un citos ceļa posmos, kur uz spilgtuma mērījumiem  
orientētā apgaismojuma kontrole nedod drošus  rezultātus. Šo ceļa 
posmu pārredzamā daļa ir ne mazāka par 60 m.
Tādos ceļa posmos klasifikāciju veic, izejot no apgaismojuma.

Tabula 2. Apgaismošanas klases „AE“ ( Ceļu apgaismošanas 
projektēšana (TIEH 210034- 06), Tabula 3.).

Klase
Horizontālās plaknes apgaismošana

Em
lx, min

U

o
m
i
n

AE 0 50 0
,
4

AE 1 30 0
,
4

AE 2 20 0
,
4

AE 3 15 0
,
4

AE 4 10 0
.
4

AE 5 7,5 0
,
4

Klases „K” paredzētas gājējiem un riteņbraucējiem, kas pārvietojas pa 
ietvēm, gājēju celiņiem un citiem celiņiem braucamās daļas tuvumā, kā 
arī dzīvojamo rajonu ielām, aklajām ielām, gājēju ielām, transporta 
līdzekļu stāvvietām un pagalmiem.

Tabula 3. Apgaismošanas klases „K“ ( Ceļu apgaismošanas 
projektēšana (TIEH 210034- 06), Tabula 4.). 

Klase
Horizontālās plaknes apgaismošana

Em1)
lx, min

Em

lx, min

K1 15 5

K 2 10 3

K3 7,5 1,5

K4 5 1

K5 3 0.6

K6 2 0,6

1) Pietiekošas vienmērības nodrošināšanai projektētā vidējā 
vērtība nedrīkst pārsniegt klases paredz ēto 1,5 kārtīgu 
minimumu

1.1.4. Apgaismošanas klases izvēle.

1.1.4.1. Autotransporta kustības apgaismošanas klases.

1.1.4.1.1. Ceļi.

Izvēloties apgaismošanas klasi, jāņem vērā apgaismojamā ceļa 
kategorija un šķērsgriezums, transporta kustības veids, kustības ātrums 
vai ātruma ierobežojums un transporta kustības intensitāte. Parastās 
vispārējās nozīmes ceļu apgaismošanas klases norādītas „Ceļu 
apgaismojuma projektēšana“ (TIEH 210034- 06), Tabulā 6.

Zīmējums 1. Vispārējas nozīmes ceļu apgaismošanas kl ases („Ceļu 
apgaismojuma projektēšana“ (TIEH 210034- 06), Tabulā 6).

Apkārtējo vidi uzskata par apgaismotu, ja ārpus ceļa esošais 
apgaismojums, piemēram, blakus esošo ceļu vai ielu, degvielas uzpildes 
staciju, stāvvietu un sporta laukumu, ēku fasāžu apgaismojums, gaismas 
reklāmas, gaismas mākslas objekti un tml.  nerada traucējumus darbībām 
uz ceļa. 

1.1.4.1.2. Ielas.
Ja vispārējas nozīmes ceļš vienlaicīgi ir arī apdzīvotās vietas iekšējā 
transporta tīkla daļa, apgaismošanas līmeni izvēlas, vadoties no „C eļu 
apgaismošanas projektēšana“ (TIEH 210034- 06)  tabulā 7 uzrādītās ielu 
klasifikācijas.

1.1.4.1.3. Ceļu savienojumu apgaismošanas klases.
Viena līmeņa ceļu savienojumiem parasti izvēlas maģistrālās līnijas 
trases apgaismošanas klasi. 
Apļa savienojumu apgaismošanas klasei jāatbilst vismaz pievienojamo 
ceļu augstākajai apgaismošanas klasei.
Vairāku līmeņu savienojumu apgaismošanas klases izvēlas atsevišķi 
(skat. „Ceļu apgaismojuma projektēšana“ (TIEH 210034- 06), tabulā 8.).
1.1.4.2. Gājēju un riteņbraucēju trašu apgaismošanas klases.
Gājēju un riteņbraucēju trašu apgaismošanas klases izvēlas saskaņā ar 
„Ceļu apgaismošanas projektēšana“ (TIEH 210034- 06), tabula 9.).
Tabula 4. Dažādās gājēju un riteņbraucēju trasēs un trašu posmos 
izmantojamās apgaismoša nas klases ( „Ceļu apgaismošanas 
projektēšana“ (TIEH 210034- 06), tabula 9.).
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Maģistrāle vai iecirknis
Apgaismošanas klase

Maģistrāle vai iecirknis
Apgaismošanas klase

GĀLĒJU IELAS

Pilsētas centrs:

- tikai gājēju un riteņbraucēju kustība

- atļauta apkalpojošā transporta kustība

CITAS PILSĒTAS TERITORIJAS:

- tikai gājēju un riteņbraucēju kustība

- atļauta apkalpojošā transporta kustība

K2 K3

K1 K2

LAUKU APDZĪVOTĀS VIETAS:
- tikai gājēju un riteņbraucēju kustība

- atļauta apkalpojošā transporta kustība

IELAS AR MAZU KUSTĪBAS ĀTRUMU UN 
IELAS, KURĀS NAV TRANZĪTA
vilkkaat vähätoimintaiset

K3,K3 K2

K2 K4,K5

GĀJĒJU ZONAS APDZĪVOTĀS VIETAS 

CENTRĀ, TIRIRGZNIECĪBAS VIETAS UN 

LAUKUMI

STĀVVIETU LAUKUMI:
- intensīvi lietojami

- neintensīvi lietojami K3

K1,K2 K4

ATPŪTAS ZONAS
- bulvāru un skvēru gājēju celiņi

- slēpošanas trases, trases ar zāģu skaidu klājumu

SPECIĀLĀS GĀJĒJU UN RITEŅBRAUCĒJU 

TRASES:

- intensīvi lietojamas
- neintensīvi lietojamas

K3

K4

K4
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2. Lampas un gaismas ķermeņi
2.1. Lampas.
2.1.1. Vispārējas norādes.
Ceļu apgaismošanā par gaismas avotiem plaši pielieto dažādas gāzes 
izlādes lampas to augstās gaismas atdeves un ilgā kalpošanas laika dēļ.
Svarīgākie lampu apgaismojuma rādītāji: 
- gaismas plūsma,
- gaismas atdeve (lm/w) (kopā ar savienojošajām ietaisēm),
- lietderīgais kalpošanas ilgums (h),
- kalpošanas laiks līdz atteicei (h),
- gaismas plūsmas pavājināšanās (%),
- gaismas tonis un krāsu pārvade,
- gaismas virzības iespēja,
- cena.
Lietderīgo kalpošanas laiku uzskata par izsmeltu pie apgaismošanas 
samazināšanās par 30 % (piemēram, gaismas plūsmas vājināšanās par 
apmēram 20 %  un lampas kalpošanas laiks uz atteici- apmēram 10 %). 
Lampu kalpošanas resursu uzskata par izsmeltu, j a sabojājušās 50 % 
lampu. 
Veicot apgaismojuma tehniskos aprēķinus, rēķinās ar gaismas ķermeņu 
patērēto jaudu (nominālā jauda + jaudas zudumi palaišanas un 
regulēšanas aparātā), lampas aizdegšanas un degšanas uzturēšanas 
ierīcēm, aizdegšanos un atkārtotu a izdegšanos, noturību pret 
temperatūras svārstībām un vibrāciju, aizsargājošā plafona stikla 
īpašībām un tml. 
Pie zemas nominālās jaudas un zemas gaismas plūsmas jāuzstādīt daudz 
apgaismošanas punktu, kas palielina celtniecības un apkalpošanas 
izdevumus. Augsta gaismas atdeve, ilgs kalpošanas laiks un neliela 
gaismas plūsmas pavājināšanās ekspluatācijas laikā samazina kopējos 
izdevumus. 
Gaismas tonis galvenokārt ietekmē komfortablas atmosfēras veidošanu, 
mazākā mērā- ietekmē gaismas uztveres uzlabošanu un apžilbināšanas 
efekta samazināšanu. Dzīvsudraba un metāla- halogenu lampai gaismas 
tonis- balts, augsta spiediena nātrija lampai - gaiši dzeltens un zema 
spiediena nātrija lampai- dzeltens.
1) No ražotāju katalogiem iegūtie gaismas diožu lampas raksturojoši e 
lielumi.
Tabula 5. Gaismas avotu raksturojošie lielumi („Ceļu apgaismošanas 
projektēšana” (TIEH 210034- 06), Tabula 20.).

Gaismas avots Gaismas 
atdeve 
(lm/w)

Lampas 
kalpošanas 
laiks 1000 
stundas

Gaismas 
pārvades 
indekss

Ra

Gaismas 
temperatūra
K

Augsta spiediena 
nātrija lampa

70-120 12-22 20-65 2000-2200

Metāla halogēnu, 
keramikas lampa

80-95 5-12 80-95 3000-4200

Dzīvsudraba lampa 40-55 12-16 50-60 3200-4200

Luminiscējoša 
lampa

60-100 11-40 80-90 2700-4000

Luminiscējoša 
lampa ar noņemamu 
cokolu

60-80 8-12 80-90 2700-4000

Indukcijas lampa 60-80 60 80 2700-4000

Gaismas diožu 

lampa 1)
20-30 70 4000-6500

2.1.2. Dzīvsudraba gāzes izlādes lampa.

To dēvē arī par gāzes izlādes lampu, kurā optiskā starojuma ģenerēšanai 
izmanto gāzes izlādi dzīvsudrab a tvaikos. Lampas kolbas iekšējai 
virsmai uznests luminofors- materiāls ar luminiscējošām spējām, kurā 
ultravioletais starojums pārvēršas redzamajā gaismā. Šī materiāla slānī 
var notikt arī lampas krāsu raksturojuma izmaiņas. 
Dzīvsudraba lampas aizdegšanās notiek sekojoši:

Pieslēdzot lampai barošanas spriegumu, abos izlādes caurules galos starp 
pamata elektrodu un aizdedzinošo elektrodu sākas aukstā izlāde. Aukstā 
izlāde starp galveno un palīgelektrodu notiek pie 100- 150 V sprieguma. 
Tāda izlāde veicina elektronu atbrīvošanos, kas, savukārt, izsauc izlādi 
starp galvenajiem elektrodiem. 

Zīmējums 3. Dzīvsudraba gāzu izlādes lampa.

No paša sākuma deglī pastāv tādi paši apstākļi kā luminiscentā lampā. 
Pateicoties retinājuma īsajam intervālam, rodas ļoti maza pretestība, un 
caur lampu plūstošā strāva praktiski kļūst vienāda ar droseles īsslēguma 
strāvu. Šajā brīdi lampa izstaro galvenokārt ultravioletos starus un tās 
gaismas tonis- sarkans. Deglim sasilstot, dzīvsudrabs iztvaiko, gaismas 
plūsma palielinās un sākas  luminofora spīdēšana, kas starojumu pārvērš 
redzamā gaismā. 
Pilns gaismas efekts dzīvsudraba lampai parādās apmēram pēc 5 
minūtēm no lampas ieslēgšanas brīža. Ieslēdzot atpakaļ tikko atslēgtu 
lampu, tā neaizdegsies momentāni, atkārtotai aizdegšanai nepieciešama 
ilgstošāka pauze lampas atdzišanai. 
Dzīvsudraba lampu elektriskajam tīklam pieslēdz ar droseles palīdzību.

Zīmējums 4. Dzīvsudraba lampas pieslēgšana elektriskajam 
tīklam.

Dzīvsudraba lampu gaismas ķermeņi tiek apgādāti ar droselēm. Droselei 
vienmēr jāatbilst dzīvsudraba lampas jaudai.
Gaismas ķermeņus ar dzīvsudraba lampu izgatavo noteiktam lampu 
spriegumam.
Dzīvsudraba lampas darba spriegums- 230 V, un sprieguma svārstības ± 
10 % robežās lampu kalpošanas ilgumu maz ietekmē. Lampa s 
kalpošanas ilgums ir apmēram 20 000 stundas, tomēr gaismas plūsmas 
vājināšanās dēļ tās kalpošanas ilgums samazinās līdz apmēram 12 000 
stundām.
Dzīvsudraba lampu popularitāti pazemina apstāklis, ka izmantotās 
lampas jāutilizē kā bīstami atkritumi.

Vispārējās nozīmes dzīvsudraba lampām ir elipsoīda forma, tām ir E27 
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cokols, 50 līdz 125 W un lielākas jaudas lampām – cokols E40. 
Dzīvsudraba lampu elektriskā jauda ir robežās no 50 līdz 2000 W. Ielu 
un ceļu apgaismošanai pamatā izmanto 125, 250 un 400 W lampas. 
Zemās energoefektivitātes dēļ dzīvsudraba lampu izmantošana saskaņā 
ar „EP” direktīvu no 2015. gada aizliegta.

2.1.3. Zema spiediena nātrija gāzes izlādes lampa.

Nātrija metāls lampas gāzes izlādes caurulē iztvaiko, un lampa izstaro 
intensīvu dzeltenu gaismu. Spiediens gāzes izlādes caurulē - 0,13 Pa.

Zīmējums 5. Zema spiediena nātrija gāzes izlādes lampas konstrukcija.

Zema spiediena nātrija gāzes izlādes lampas konstrukcija parādīta 
Zīmējumā 5:

a) U - veida nātrija pilienu pildījuma gāzes izlā des caurule, 
aizdedzināšanas paātrināšanai izmanto inertu gāzi (neonu), 
b) elektrodi,
c) gāzes izlādes cauruli aptveroša ar luminiscējoša materiāla slāni 
pārklāta vakuuma kolba,  
d) cokols Swan B 22.

Zema spiediena nātrija gāzes izlādes lampas aizdegšanai nepieciešams 
700 V spriegums, kuru nodrošina ar izkliedes lauka transformatoru, kas 
ir arī lampas palaišanas un regulēšanas ietaise.
Zema spiediena nātrija lampai gaismas efektivitāte ir visaugstākā no 
visiem pārdošanā esošajiem lampu veidiem un ir apmē ram  190 lm/w 
līmenī.
Lampas gaismas izstarojuma pīķis ir tuvu  cilvēka acs maksimālās 
jūtības spektra apgabalam (apmēram 75 %), tādēļ acs labi uztver degošas 
nātrija gāzu izlādes lampas gaismu.
Tomēr dzeltenajai gaismai nav krāsu dalīšanās spējas, tādēļ apgaismotie 
priekšmeti izskatās nedabiski - dzelteni, pelēki vai melni. Tādēļ zema 
spiediena nātrija gāzu izlādes lampas izmanto tikai autoceļu 
apgaismošanai.

Zīmējums 6. Z ema spiediena nātrija gāzu izlādes lampas gaismas 
ķermeņa principiālā shēma.

Nātrija lampas cokols izpildīts patronas B 22 formā, un 
degšanas nodrošināšanai tam jāatrodas horizontālā stāvoklī. Lampas 
kalpošanas ilgums- apmēram 8000 stundas. Zema spiediena nātrija gāzu 
izlādes lampas praktiski izņemtas no ekspluatācijas 2011.- 2012. gados.

2.1.4. Augsta spiediena nātrija gāzu izlādes lampa.
Caur augsta spiediena nātrija gāzu izlādes lampas izlādes cauruli plūst 
liela blīvuma elektriskā strāva kā rezultātā ievērojami palielinās nātrija 
tvaiku spiediens (29- 33 kPa). Tvaiki intensīvi izstaro gaismu, izsaucot 
izstarojamās gaismas spektra nozīmīgu paplašināšanos.
Pēc aizdegšanās paņēmiena augsta spiediena nātrija lampas dalās divos 
tipos. Tradicionālos risinājumos lampas aizdegšanās notiek pie apmēram 

2,5 kV sprieguma, un šim nolūkam izmanto s peciālu palaišanas un 
regulēšanas aparātu.
T. s. kompensējošajās lampās aizdegšanas spriegums pazemināts ar 
konstruktīvu risinājumu palīdzību, par palaišanas un regulēšanas aparātu 
izmanto droseli. Šīs lampas gaismas ķermeņos var izmantot dzīvsudraba 
lampu vietā. 
Lampas deglis sasilst 5- 10 minūtēs, šajā laikā lampas gaismas plūsma 
pieaug līdz maksimālajam lielumam.
Lampas atkārtota aizdegšanās var notikt 1 - 2 minūtes pēc sprieguma 
pazušanas, t.i. ievērojami ātrāk kā dzīvsudraba lampām.
Lampas cokols- E 27, 50 un 70 W vai lielākas jaudas lampām- E 40.
Augsta spiediena nātrija gāzu izlādes lampas labi noder ielu un ceļu 
apgaismošanai, šo lampu gaismas efektivitāte labāka kā analogas klases 
dzīvsudraba lampām.

Zīmējums 7. Augsta spiediena nātrija gāzu izlādes lampas konstrukcija.
Augsta spiediena nātrija gāzu izlādes lampas darbība lielā mērā atkarīga 
no darba sprieguma un ārējiem apstākļiem, tādiem kā lampas pārkaršana. 
Augsts darba spriegums un lampas pārkaršana var ievērojami samazināt 
lampas kalpošanas laiku.
Augsta spiediena nātrija gāzu izlādes lampas kalpošanas laiks- apmēram 
12 000- 16 000 stundas atkarībā no lampas jaudas.

Zīmējums 8. Gaismas ķermeņa ar augsta spiediena nātrija gāzu izlādes 
lampu principiālā shēma (viens no pieslēgšanas paņēmieniem).

2.1.5. Metāla halogēna gāzu izlādes lampas.
Bez dzīvsudraba gāzu izlādes caurulē ir arī citi metāli. Pie augstas loka 
izlādes temperatūras notiek metālu sadalīšanās, kā rezultātā elektronu 
ierosinātie brīvie metāla atomi rada tiem tipisku optisku starojumu. Gāzu 
izlādes caurules piepildīšanai izvēlas metālus, kuru izstarojuma pīķi 
atbilst dažādām redzamās gaismas spektra daļām, tādēļ krāsu toņu 
koriģēšana ar luminoforu nav nepieciešama..
Metāla halogēnu lampu gaismas atdeve ir par 30 - 60 % lielāka kā 
analogas efektivitātes dzīvsudraba lampām. Metāla halogēnu lampas 
izmanto laukumu, ēku fasāžu un apdzīvotu vietu ar paaugstinātām 
apgaismošanas prasībām apgaismošanai.

2.1.6. Gaismas diožu lampas.
Gaismas diožu lampu attīstība notiek straujā tempā, un t o gaismas 

efektivitāte pēdējos gados būtiski uzlabojās.
Gaismas diodes- tās ir pusvadītāju komponentes, kur gaisma rodas ļoti 
plānos metāla slāņos- kvantu akās. Gaismas diožu kristāli ir ļoti maza 
izmēra- apmēram 1 nm2, tas izstaro gaismu visos virzienos. Kristāls 
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iepakots paliktnī. Atstarojošās virsmas un ārējā lēca apvieno gaismas 
diodes izstaroto gaismu kūlītī. Ievietošana korpusā veicina siltuma 
aizvadīšanu no gaismas diodes kristāla un tā pārnešanu uz ārpus kristāla 
novietoto dzesējošo plāksni. 
Baltā gaismas diode sastāv no zila uz gallija nitrīda bāzes veidota 
gaismas diodes kristāla un to pārklājošas fosfora plēves. Fosfors absorbē 
daļu gaismas diodes zilās krāsas un izstaro uz āru kā dzeltenas vai 
sarkanas krāsas gaismu. Apvienojumā gaismas diodes g aisma iegūst 
baltu krāsas toni.
Vienas gaismas diodes jauda ir niecīga, parasti, 1 W. Tādēļ gaismas 
diožu gaismekļos parasti izmanto vairākas diodes, bet dažreiz arī 
vairākus gaismas diožu desmitus. Gaismas diožu tehnikas straujas 
attīstības rezultātā pēdē jos gados gaismas diodēm ievērojami 
paplašinājies jaudu un silto krāsu toņu diapazons. Gaismas efektivitātes 
diapazons pamatā balto gaismu izstarojošajām gaismas diodēm ir 20- 30 
lm/W. Attīstoties gaismas diožu tehnoloģijām, sagaidāma gaismas 
efektivitātes paaugstināšanās.
Ekspluatācijas procesā gaismas diožu gaismas efektivitāte samazinās, 
piemēram, pēc 50 000 ekspluatācijas stundām tā sastāda 50 % no 
sākotnējā lieluma. Dažu ceļa apgaismošanas gaismas diožu kalpošanas 
ilgums >70 000 h (80 %).

Zīmējums 9. Gaismas ķermeņu lampu marķēšanas sistēma ( UR 1: 94, 
zīmējums 4).

2.1.7. Gaismas ķermeņu lampu marķēšanas sistēma.
Tehniskās apkalpošanas kārtā veicamās ārējā apgaismojuma gaismas 
ķermeņu lampu nomaiņas ērtībai izstrādāta lampu marķēšanas sistēma. 
Lampām uzlīmē no zemes labi saskatāmas lampu tipu raksturojošas 
dažādu krāsu  identifikācijas uzlīmes. Piemēram, zilā krāsa- dzīvsudraba 
gāzu izlādes lampu identifikācijas krāsa. Uzlīmes forma ir lampas jaudas 
rādītājs. Piemēram, apaļu uzlīmi izmanto 250 V spriegumam.
Burts „E” (External) uz uzlīmes liecina par to, ka gaismas ķermenis 
apgādāts ar atsevišķu aizdegšanas ietaisi.
Tabulas ailē „gaismas avots“ norādītā burtu kombinācija atkarīga no 
ražotāja, tādēļ tā ne vienmēr atbilst tabulā uztādītajiem raksturojumiem. 

2.2. Gaismas ķermeņi.
2.2.1. Vispārējās norādes.
Gaismas ķermeņa galvenais uzdevums- gaismas novirzīšana braucamās 
daļas un tai piegulošo teritoriju apgaismošanai, turklāt nodrošinot augstu 
lietderības koeficientu.
Gaismas ķermeņa konstrukcijai lam pa jāaizsargā no dažādām 
nelabvēlīgām iedarbēm: laika apstākļu ietekmes, vibrācijām, korozijas, 
putekļiem, gaisa piesārņojuma un tml. Gaismas ķermenim jābūt ērti 
apkalpojamam, bet tā formai jānodrošina minimālas vēja slodzes.
Mūsdienās izmanto tikai noslēg ta izpildījuma gaismas ķermeņus. To 
aizsardzības klasei jānodrošina aizsardzība vismaz no nokrišņiem. Ceļu 
un ielu apgaismošanas gaismas ķermeņus ražo galvenokārt (50) 70- 400 
W gāzu izlādes lampām.
Pēc nostiprināšanas paņēmiena gaimas ķemeņi var būt:
- uzstādāmi uz konsoles (iebūvējama),
- uzstādāmi apgaismošanas balstos,
- piekaramie.
Pēc konstrukcijas gaismas ķermeņi var būt atklāti un noslēgti. Atklātās 
konstrukcijās gaismas atstarotājam un lampai nav aizsardzības, bet 
noslēgtās konstrukcijās gaismas a tstarotājam un lampai uzlikts 
aizsargājošs plafons. Plafonus izgatavo no caurspīdīga akrila vai 
polikarbonāta. Plafons paredzēts lampas un gaismas atstarotāja 
aizsardzībai no piesārņojuma un vandālisma. Mūsdienās atklātus 
gaismas ķermeņus vairs neizmanto.

Gaismas ķermeņa konstrukciju ietekmē palaišanas un regulēšanas 
aparāta esamība un tā uzstādīšanas paņēmiens- vai tas iebūvēts gaismas 
ķermenī, vai atsevišķā spaiļu kārbā.

2.2.2. Gaismas ķermeņu apgaismojuma sadalījuma raksturojumi.
Āra tipa gaismas ķermeņu raksturojumi atkarīgi no tajos izmantotajiem 
atstarotājiem. Atstarotājs un lampa nosaka gaismas ķermeņa gaismas 
stipruma sadalījuma līkni, kura dod priekšstatu par gaismas ķermeņa 
apgaismojuma sadalījumu formu. Izvēloties gaismas ķermeni ceļa 
posma apgaismošanai, jārēķinās ar ceļa seguma gaismas atstarošanas 
raksturojumiem un, vadoties no tiem, jāizvēlas gaismas ķermenis ar 
konkrētam objektam piemērotu gaismas stipruma līkni.

Gaismas stipruma līkne.
Gaismas stipruma sadalījuma līknei caur tās vairākiem p unktiem 
konstruētas gaismas ķermeņa  apgaismotā laukuma virsmai 
perpendikulāras dažādos leņķos pret apgaismojamā ceļa virzienu 
orientētas plaknes. 
Piestādot informāciju par āra tipa gaismas ķermeņiem, izmanto 0° leņķī 
izmērītās ar ceļa virzienu sakrītošās gaismas stipruma līknes. Bieži 
līknes sastāda arī mērījumiem 15°, 45° vai 90° leņķī, kurš vienlaicīgi 
sakrīt ar gaismas ķermeņa uzstādīšanas virzienu.
Šo virzienu leņķi horizontālajā plaknē „C“ parādīti zīmējumos ( skat. 
Zīmējumu 10).

Zīmējums 10. Zīmēj umā parādīti virzieni, kuros plaknē „C” konstruē 
ielu un ceļu gaismas ķermeņu gaismas stipruma līknes. 
Gaismas stipruma līknes iezīmē leņķiskajā skalā tādā veidā, ka gaismas 
ķermenis novietots skalas augšējā kreisajā stūrī.( Skat. Zīmējumu 11). 
Minimālā 0° grādu vērtība atrodas šķērsvirzienā pret gaismas avotu, bet 
maksimālā 90°- garenvirzienā pret gaismas avotu.
Izsakoties citādi, leņķis mainās no 0° līdz 90°.
Leņķiskās skalas šķērsām virziena ass ir stipruma skala gaismai, kuras 
vērtības pieaug virzienā no augšas uz leju, tās ar izliektām līnijām tiek 
uznestas visai leņķiskajai skalai. 

Zīmējums 11. Gaismas stipruma līknes leņķiskā skala, kurā gaismas 
avots novietots tam paredzētajā vietā.
Gaismas stipruma līkņu piemēri:
Zīmējumā 12. parādīta gaismas stipruma sadalījuma līkne vienam ceļu 
gaismas ķermenim. Zīmējuma apakšējā labajā stūrī novietots gaismas 
ķermenis, uz kura norādīti virzieni horizontālajā plaknē ( C ), kurai 
uznestas gaismas stipruma līknes. Šajā zīmējumā- 0°, 15° un 90°.
Apskatot līknes, v ar ievērot, ka gaismas ķermeņa gaismas stiprums 
maksimālo lielumu sasniedz līknē C= 0°, t.i., ceļa virzienā no vertikāles 
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60° leņķī novilktas taisnes posmā. Gaismas stipruma līknes savienojas 
zem gaismas ķermeņa (0°).

Zīmējums 12. Gaismas stipruma līknespiemērs.
Ar gaismas stipruma līkni novērtē ar gaismas ķermeni apgaismojamo 
ceļa posma vai ielas telpu.

Zīmējums 13. Gaismas ķermeņa apgaismotais ceļa posms ar piemērā 
parādīto gaismas stipruma sadalījumu.

2.2.3. Gaismas ķermeņu izvēle.
Gaismas ķermeni izvēlas, ievērojot apgaismošanas tehniskās prasības, 
lai objektā nodrošinātu atbilstošus apgaismojuma sadalījuma 
raksturojumus, kā arī ekonomiski optimālus gaismas ķermeņa montāžas 
apstākļus.
Gaismas ķermeņa lietderības koeficientam ( gaismas ķermeņa gaismas 
plūsmas attiecība pret gaismas avota gaismas plūsmu) un lampas 
gaismas plūsmas kritums ( netīra gaismas ķermeņa gaismas plūsmas 
attiecība pret tīra gaismas ķermeņa gaismas plūsmu) jābūt iespējami 
augstam. Gaismas plūsmas stabilitātei tā kalpošanas inte rvāla beigu 
posmā jāatbilst pieņemamam līmenim. Gaismas ķermenim jābūt 
noturīgam pret ārējām slodzēm, šī prasība īpaši attiecas uz gaismas 
ķermeņiem, kas uzstādīti gājēju un riteņbraucēju trasēs, ceļa zīmēs, 
tuneļos un vibrācijai pakļautās vietās. Uz vispā rējās nozīmes ceļiem 
vienmēr izmanto noslēgta izpildījuma gaismas ķermeņus. Gaismas 
ķermeņiem jāatbilst izvēlētajam lampu tipam un montāžas paņēmienam. 
Gaismas ķermeņa proporcijām jāatbilst pārējo ceļa konstrukciju 
izmēriem.
23.06.2011. Transporta infrastruktūras aģentūra izdeva biļetenu Nr. 7D 
„Ceļu apgaismošana/ elektrība“ ar uzstādīšanai šoseju ceļos atļauto 
gaismas ķermeņu sarakstu. 
Šie gaismas ķermeņi izgājuši divu etapu kontroli:
1. apgaismojuma tehnisko raksturojumu kontroli,
2. kontroli pēc instrukcijas.
Kā dažādu izgatavotāju gaismas ķermeņu un lampu marķēšanas piemērs 
zīmējumā 14. parādīta tabulas daļa, kā arī ieteikumi gaismas ķermeņa 
izmantošanai dažādos objektos.
Tabulā dota sekojoša informācija:
1. Ražotājs/ importētājs.
Ražotāja izmantojamie tirdzniecības marku apzīmējumi vai pārdošanas 
apzīmējumi.
tl - plakans stikls, k - plafons, lk - stikla plafons.
2. Lampas stāvoklis.
Ražotāja izmantotais simbols norāda lampas stāvokli, vadoties no 
apgaismojuma sadalījuma raksturojumiem.
3. Lampa.
Lampas nominālā jauda. Apzīmējumi atbilst standarta IEC 1231:1993 
„Lampu apzīmējumu starptautiskā sistēma” (International lamp coding 
system) (ILCOS): 

SE- 150 elipsoīda formas augsta spiediena 150 W nātrija gāzu izlādes 
lampa.
ST- 250 caurules formas augsta spiediena 250 W nātrija gāzu izlādes 
lampa.
MT- 150 caurules formas metāla halogēnu 150 W gāzu izlādes lampa.
LED gaismas diožu skaits un patērējamā jauda.
4. Fails ar apgaismojuma sadalījuma raksturojumiem.
Ražotāja dotais nosaukums failam, kurš saskaņā ar standarta S FS-
EN13201-3 prasībām der  apgaismojuma tehnisko aprēķinu 
programmām.
4. Intervāls starp balstiem (laidums).
Ceļu ar sausu un slapju klājumu apgaismošanas klasei atbilstošs 
maksimālais attālums starp balstiem (laidums).

Zīmējums 14. Gaismas ķermeņu derīguma kontrole: braucamā daļa 7 m, 
montāžas augstums 12 m, apgaismošanas klase AL4a ( Transporta 
infrastruktūras aģentūras informatīvais biļetens Nr. 7D „Ceļu 
apgaismošana/ elektrība“, tabula 5).

2.2.4. Gaismas ķermeņu pievienojuma ietaises.
Gāzes izlādes lampas pievienojuma ietaise uzstādīta gaismas ķermenī 
vai atsevišķā savienojuma kārbā. Šajā pašā vietā uzstādīta arī reaktīvās 
jaudas kompensācijas ietaises.

Zīmējums 15. Pievienojuma ietaišu uzstādīšana balstā novietotam 
gaismas ķermenim.
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Zīmējums 16. Pievienojuma ietaišu uzstādīšana atsevišķā kārbā.

2.2.5. Gaismas ķermeņu modeļu piemērs.

Zīmējums 17. Transporta maģistrāles atvērts gaismas ķermenis (izmanto 
vecajā tīklā).
Montāža: Pie stacionāras gaismas ķermeņa konsoles. Barošanas 
pieslēgums ar 3x 2,5 mm2 kabeli.
Gaismas avots: dzīvsudraba gāzu izlādes  lampa 80, 125 vai 250 W.  
Masa: 3,8- 7,0 kg.

Zīmējums 18. Transporta maģistrāles noslēgta tipa gaismas ķermenis.
Montāža: Pie stacionāras gaismas ķermeņa konsoles vai pie balsta.
Barošanas pieslēgums ar 3x 2,5 mm2 kabeli.
Augsta spiediena nātrija gāzu izlādes lampa 70- 250 W.
Masa: 11,5- 15,6 W.

Zīmējums 19. Ceļu gaismas ķermeņa gaismas diožu lampa.
Montāža: Pie stacionāras gaismas ķermeņa konsoles.
Barošanas pieslēgums ar 3x 2,5 mm2 kabeli.
Gaismas avots: apgaismošanas bloks (52 W) 60 GID lampas.
Masa: 4 kg.

Zīmējums 20. Autoceļu gaismas ķermenis.
Montāža: Pie stacionāras gaismas ķermeņa konsoles.
Barošanas pieslēgums ar 3x 2,5 mm2 kabeli.
Gaismas avots: Augsta spiediena nātrija gāzu izlādes lampas 150- 250 
W.
Masa: 8,0- 14,5 kg.

Zīmējums 21. Ielu gaismas ķermenis ( izmanto vecajā tīklā).
Montāža: pie stacionāras troses.
Barošanas pieslēgums ar 3x 2,5 mm2 kabeli, blīvējumi Pk 16.
Gaismas avots: dzīvsudraba gāzu izlādes lampa 250 vai 400 W.
Augsta spiediena nātrija gāzu izlādes lampa 250 vai 400 W.
Masa: 13,3- 14,4 kg.

Zīmējums 22. Gaismas ķermenis dzīvojamā rajona ielām, parka alejām.
Montāža: pie balsta.
Barošanas pieslēgums ar 3x 2,5 mm2 kabeli.
Elipsoīda formas augsta spiediena nātrija gāzu izlādes lampa 50- 100 W.
Masa: 8,2 kg.
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Zīmējums 23. Gaismas ķermenis laukumiem.
Montāža: pie stacionāra balsta.
Barošanas pieslēgums ar 5x 2,5 mm2 kabeli.
Gaismas avots: dzīvsudraba gāzu izlādes lampas 2x 250 W un 2x 400 W.
Augsta spiediena nātrijagāzu izlādes lampas 2x 250 W un 2x 400 W.
Masa: apmēram10 kg.

Zīmējums 24. Gaismas ķermenis gājēju tunelim.
Montāža: Pie stacionāriem griestiem vai sienu stūra.
Barošanas pieslēgums ar 3x 2,5 mm2 kabeli, blīvējumi Pk 16.
Gaismas avots: Augsta spiediena nātrija gāzu izlādes lampa.
Masa: apmēram10 kg.

Zīmējums 25. Gaismas ķermenis ceļa zīmēm, norādes zīmēm un 
reklāmai.

Šos gaismas ķermeņus praktiski vairs nelieto, jo mūsdienu ceļa un 
norādes zīmes ir gaismu atstarojošas.
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3. Noteikumi ceļu apgaismošanas ierīkošanai
3.1. Gaismas ķermeņu izvietošana.
Gaismas ķermeņus parasti novieto virs braucamās daļas 0 - 1,5 m 
horizontālā attālumā no pa brauktuves malu ejošas vertikālas plaknes. Ja 
izņēmuma gadījumos gaismas ķermeņus nākas izvietot brauktuves 
ārpusē, apga ismošanas jauda parasti jāpalielina, lai nodrošinātu 
nepieciešamo ceļa apgaismojumu. 
Minimālais gaismas ķermeņa augstums - ne mazāks par 8 m no 
brauktuves virsmas. Gaismas ķermeņi jāuzstāda ar aprēķinu, lai ievērotu 
apžilbināšanas nepieļaušanas nosacījumus. 
Gaismas ķermeņi jāizvieto, izveidojot vienmērīgi izvietotu balstu rindu 
attiecībā pret ceļa virzienu un līmeni (vienas balstu rindas izvietojums 
ceļa malā, izvietojums sdalošajā joslā).
Gaismas ķermeņus izvieto perpendikulāri ceļa virzienam. No vienmērīga 
apgaismojuma nodrošināšanas viedokļa attāluma starp gaismas 
ķermeņiem (gaismas ķermeņu izvietojuma solis) attiecība pret to 
uzstādīšanas augstumu nedrīkst būt pārāk liela. Šīs attiecības maksimāli 
pieļaujamais lielums atkarīgs no gaismas ķermeņu gaismas sadalījuma 
raksturojumiem un ceļa seguma gaismas atstarošanas rādītājiem.
Tabula 6. Tabulā parādīti attiecību pieļaujamie lielumi, ar kuru palīdzību 
var izdarīt iepriekšēju gaismas ķermeņu izvietojuma soļa aprēķinu.

Gaismas stipruma 
maksimālās vērtības 
izvietojums

> 65° 60° 55°

Gaismas ķermeņu 
izvietojuma solis/ 
uzstādīšanas 
augstums 

4,0 3,5 3,0

Piemērs: Gaismas ķermeņa uzstādīšanas augstums 8 m, Gaismas 
stipruma maksimālās vērtības izvietojums > 65°.
Šādā gadījumā gaismas ķermeņu izvietojumasolis: 4,0 x 8 m = 32 m. 
Gaismas ķermeņu izvietojuma soli parasti aprēķina ar datoru 
programmām.
Transporta apgaismošanai vajadzīgais gaismas ķermeņu rindu skaits 
atkarīgas no apgaismojamā ceļa virsmas platuma.
Vienā rindā izvietotus gaismas ķermeņus parasti izmanto tikai ceļiem ar 
vienu vai divām transporta kustības joslām. 
Ja ceļam ir vairāk par divām transporta kustības joslām, katram 
braukšanas virzienam uzstāda savu gaismas ķermeņu rindu.

3.2. Gaismas ķermeņu piestiprināšana.
Gaismas ķermeņus piestiprina konsolei vai piekarinātai trosei.
Piestiprināšana konsolei - vislētākais risinājums no apžilbināšanas 

ierobežošanas viedokļa, jo pie tāda risinājuma gaismas ķermeņu 
stāvoklis nemainās. Maksimālais konsoles garums parasti 3- 4 m. Liela 
garuma konsol es izmanto tikai izņēmuma gadījumos, piemēram, 
autobusu pieturās uzstādāmos balstos.
Gaismas ķermeņu iekāršanu trosēs pielieto tajos gadījumos, kad ar uz 
konsolēm uzstādītiem gaismas ķermeņiem vajadzīgo apgaismojumu 
nodrošināt nav iespējams. 
Iekarot gaism as ķermeņus trosēs, jārealizē pasākumi, lai nepieļautu 
gaismas ķermeņu šūpošanos vējā.

Zīmējums 26.  Gaismas ķermeņu piestiprināšanas principi.

3.3. Apgaismošanas balstu izvietojums.
3.3.1. Balsti.
Projektējot ceļu apgaismošanu, balstu bāzes tipus izvē las atkarībā no 
objekta un sekojošām kombinācijām: 
1. metāla balsti un kabeļa līnija,
2. koka balsti un kabeļa līnija,
3. koka balsti un gaisvadu līnija,
4. metāla balsti un gaisvadu līnija.
Metāla balstus un kabeļu līnijas izmanto, vadoties no estētiskie m 
principiem apdzīvotu vietu ielās un ceļos ar intensīvu satiksmi.
Koka balstus un kabeļu līnijas izmanto vietās, kur gaisvadu līniju izbūve 
nav iespējama.
Koka balstus un gaisvadu līnijas izmanto sabiedriskās vietās, kur 
gaisvadu līniju izbūve iespējama.
Metāla balstus un gaisvadu līnijas izmanto objektos, kuros priekšroka 
dota sadursmes mīkstinošiem balstiem un daudz lētākām gaisvadu 
līnijām.

3.3.2. Balstu izvietojums.
Satiksmes drošībai un tehniskās apkopes darbu izpildes ērtumam, balsti 
jāizvieto iespējami tālu no brauktuves. Balstus parasti uzstāda 3,0- 4,0 m 
attālumā no brauktuves malas, vadoties no prasības, ka gaismas 
ķermeņiem jāatrodas virs brauktuves un konsoles garums ekonomisku 
un estētisku apsvērumu dēļ jāierobežo. 
Šoseju ceļos attālums no balsta centra līdz ceļa malai parasti ir 1,6 m.
Citus attālumus var pielietot sekojošos gadījumos:
- šaurās vietās un ceļu paplašinot pieļauj attālumu 0.8 m,
- gruntsūdeņu aizsardzības zonās balstus uzstāda ne tuvā kā 1 m no 
grāvja dibena tādēļ, ka nav iespējams pilnīgi nohermetizēt ievadus,
- šaurās sadales joslās (platums mazāks par 3 m) balstus parasti uzstāda 
sadales joslas vidū, bet ne tuvāk par 0,5 m no grāvja dibena,
- gājēju un riteņbraucēju trasēs balsta centra attālums līdz brauktuves 
malai parasti ir 1 m. Šaurās vietās pieļaujams šo attālumu samazināt līdz 
0,5 m. Tomēr pēc garākām pārdomām ieteikts ievērot attālumu 2- 3 m ( 
skat. Ceļu apgaismojuma projektēšana 2006. (TIEH 210034- 06).
Nosakot balsta novietojumu jārēķinās ar sekojošām nostādnēm: 
a) Apgaismes balsti parasti jānovieto ne mazāk kā 3 m attālumā no 
transporta kustības joslas malas.
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b)   Balstam parasti jāatrodas ne tuvāk kā 0,5 m no ceļa malas.
c)  Balsti jāizvieto pēc iespējas vienmērīgi, nodrošinot nemainīgu 
apgaismes līnijas izvietojumu attiecībā pret ceļa virzienu un nesagādājot 
būtiskas neērtības ceļa apkalpošanas darbu izpildei. 
Balstu izvietojums vienmēr jāsaskaņo ar ceļu ekspluatācijas dienestu. 
Gaisvadu līniju balstu uzstādīšanai pastāv savas prasības.
Balstu izvietojuma zīmējumam jābūt saskaņotam ar ceļu ekspluatācijas 
dienestu līdz darbu uzsākšanai. 

Zīmējums 27. Apgaismošanas balstu izvietojums viena līmeņa 
krustojumā (Ceļu apgaismošanas projektēšana 2006. (TIEH 210034 -
06), zīmējuma 9. augšējā daļa).

Zīmējums 28. Bāzes r isinājuma piemērs: šaura ceļa ar četrām 
braukšanas joslām apbraucamā ceļa posma  apgaismojuma tips, 
gaismas ķermeņu uzstādīšanas augstums- 10 m. (Ceļu apgaismošanas 
projektēšana 2006. (TIEH 210034- 06), zīmējums 3a).

Bāzes risinājumi.
Vadošajā norādnē (C eļu apgaismošanas projektēšana 2006. (TIEH 
210034- 06) doti apgaismošanas  bāzes risinājumu piemēri atkarībā no 
ceļa tipa. Risinājumus var izmantot par paraugu, projektējot attiecīgus 
objektus. 
Bāzes risinājumu piemēros norādīti:
- apgaismošanas klase,
- lampas veids un jauda,
- balstu izvietojuma solis, 
- nominālā jauda uz garuma vienību,
- etalona tipi,
- apkalpošanas aprēķina izmaksas.

3.3.3. Sadursmi mīkstinošie balsti.
Saskaņā ar Transporta infrastruktūras administrācijas vadošiem 
norādījumiem (Ceļu apgaismošanas projektēšana 2006. (TIEH 210034-
06) sadursmi mīkstinošos balstus izmanto jaunos objektos sekojoši:
Uz ceļiem ar intensīvu transporta kustību, kur aiz balstiem atrodas gājēju 
un riteņbraucēju trases.
Uz ceļiem ar intensīvu transporta kustīb u, kur aiz balstiem nelielā 
attālumā atrodas mežs, atklāta grunts izstrāde vai atbilstošs bīstams 
šķērslis. 
Pirms šaurā sadalošā joslā novietota portāla ar nolūku novērst transporta 
līdzekļa uzbraukšanu.

Uz ceļiem, kur satiksmes intensitāte nepārsniedz 1000 vienības/ stundā, 
un kustības ātrums pārsniedz 50 km/ stundā, parasti rodas 
nepieciešamība nomainīt ciešas konstrukcijas apgaismes balstus ar 
sadursmi mīkstinošiem balstiem.
Mūsdienās pastāv sekojoši sadursmi mīkstinošo balstu tipi:
- elastīgs balsts, sadursmē balsts izliecas un aptur automobiļa kustību,
- atdalošs balsts, sadursmē balsts atdalās no pamatnes, un balstam 
uzbraukušais automobilis turpina kustību,
- pārlūstošs balsts, sadursmē balsta pamatne pārlūst un samazina tam 
uzbraukušā automobiļa ātrumu, skat. Zīmējumu 29.
Ekspluatācijā esošie ārējā apgaismojuma koka balsti arī ir izmainīti ar 
nolūku samazināt triecienu automobiļa uzbraukšanas gadījumā. Dotā 
tēma detalizēti apskatīta „Ārējā apgaismojuma apkalpošana” punktā 7. 

Zīmējums 29. Sadursmi mīkstinošo balstu principiālā shēma (UR 1:94, 
zīmējums 2).

3.4. Speciālā apgaismošana.
3.4.1. Trotuāru un riteņbraucēju celiņu apgaismošana. 
No brauktuves atdalītu trotuāru un riteņbraucēju celiņu apgaismošanai 
izmanto samērā zemu novietotus gaismas ķer meņus, piemēram, parka 
gaismekļus.
Brauktuvei blakus esošo trotuāru un riteņbraucēju celiņu apgaismošanas 
gaismas ķermeņi jāuzstāda tā,   lai to gaisma neapžilbina ceļu satiksmes 
dalībniekus.
Brauktuvei pieguļošos trotuārus un riteņbraucēju celiņus apgais mo 
brauktuves apgaismošanai uzstādītie gaismas ķermeņi.



121

Zīmējums 30. Riteņbraucēju celiņa apgaismošana.
3.4.2. Parku apgaismošana. 
Gājēju un riteņbraucēju celiņi parasti atrodas parku zonās, tādēļ, 
projektējot šo celiņu apgaismošanu, jārēķinās arī ar estētikas prasībām. 
Projektējot parku apgaismošanu, īpaša vērība jāveltī gaismas ķermeņu 
izvēlei un izvietojumam.

Zīmējums 31. Parka gaismas ķermenis.

3.4.3. Laukumu apgaismošana. 
Laukumu apgaismošanai izmanto augstus balstus un efektīvus gaismas 
ķermeņus.
Laukumu apgaismošanai paredzētie gaismas ķermeņi noder arī lielu 
transporta maģistrāļu posmu apgaismošanai, īpaši tajos gadījumos, kad 
parastie ceļu apgaismošanai izmantojamie gaismas ķermeņi nespēj 
nodrošināt ceļu apgaismošanas prasības vai parastas ap gaismošanas 
līnijas apkalpošana saistīta ar lieliem autotransporta kustības 
traucējumiem, piemēram, autoceļu vairāku līmeņu šķērsojumos. Dažos 
gadījumos laukumu apgaismošanai paredzēto gaismas ķermeņu 
izmantošana attaisnojama tikai ar estētiskiem apsvērumiem, piemēram, 
stāvvietu laukumu apgaismošanai.

Zīmējums 32. Laukuma apgaismošana.
Sporta laukumu un stadionu, manevrēšanas parku, jūras ostu piestātņu 
un rūpniecības uzņēmumu teritoriju apgaismošanai arī izmanto laukumu 
apgaismošanai paredzētos gaismas ķermeņus, piemēram, prožektorus.
3.4.4. Margu apgaismošana.
Margu apgaismošanu pielieto tikai izņēmuma gadījumos, piemēram, uz 
augstas kategorijas tiltiem, ja apgaismošanas balsti var bojāt tilta ārējo 
izskatu vai, ja apgaismošanas balstu izmantošana nav ie spējama, 
piemēram, lidlauku tuvumā, kur brīvajai telpai noteikti augstuma 
ierobežojumi.

Zīmējums 33. Margu apgaismošana.

3.4.5. Tuneļu apgaismošana.
Ar tuneļu apgaismošanu saprot zem zemes vai klintī ierīkotu tuneļu, 
gājēju pāreju un ceļu pārvadu apgaismošanu.
Īsu pazemes pāreju un ceļu pārvadu apgaismošanas montāžu parasti 
izdara vienlaicīgi ar ārējās apgaismošanas ierīkošanu.
Ja pastāv īpaši iemesli, piemēram, saistīti ar kopējās drošības 
nodrošināšana, tuneļu apgaismošanu var montēt citā laikā. 
Tuneļos un gājēju pazemes pārejās apgaismošana jāierīko vienmēr, pat 
gadījumos, kad aiz to robežām esošie ceļa posmi netiek apgaismoti. 
Norādītās vietas jāapgaismo arī diennakts gaišajā laikā.
Tuneļu galos ierīko speciālas adaptēšanās zonas, kuru apgaismojuma 
intensitāte mainās atbilstoši aiz to robežām esošās teritorijas 
apgaismošanas apstākļiem. Šajā gadījumā jāņem vērā apstāklis, ka 
dienas gaismas intensitāte aiz tuneļa robežām var būt dažus tūkstošus 
reižu lielāka par gaismas intensitāti tunelī. Tādēļ apgaismošanas vadība 
jāorganizē, pieslēdzot papildus lampas tuneļa apgaismošanai gaišajā 
diennakts laikā un pazeminot tuneļa apgaismojuma līmenī tumšajā 
diennakts laikā.
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Transporta tuneļu apgaismošanas projektēšanu izdara, rēķinoties ar 
speciālajām prasībām ( sk at. Ceļu apgaismošanas projektēšana 2006. 
(TIEH 210034- 06), Transporta tuneļi).

Zīmējums 34. Apdzīvotas vietas tuneļa apgaismošana.

3.5. Ceļu apgaismošanas elektriskais tīkls.
3.5.1. Vispārējas norādes.
Būvējot elektrisko tīklu kabeļu līnijas, jāievēr o standarta SFS 6000 -8-
801 „Zemsprieguma elektrisko tīklu montāža“ prasības. Būvējot ar 
AMKA vadiem apgādātas elektrisko tīklu gaisvadu līnijas, jāievēro 
standarta SFS 2200 „Zemsprieguma gaisvadu elektrolīnijas“ prasības.
Ceļu apgaismošanas elektriskajam tīklam ir sekojošas sastāvdaļas:
- Barošanas līnija - starp pieslēguma pie elektrotīkla punktu 
(transformatoru apakšstacija vai sadalnes skapis) un apgaismošanas 
skapi ieguldīta 3 fāžu pārvade. Apdzīvotās vietās šim nolūkam izmanto 
pazemes kabeli, aiz apdzīvoto vietu robežām- parasti gaisvadu līniju ar 
AMKA vadu.
- Ar vertikālo līniju parasti saprot centrālajā skapī instalētu pārvadi, 
tomēr tā var būt arī tilta vai tuneļa elektrisko skapi barojošs kabelis. 
Vertikālā līnija var barot arī luksofora elektrisko skapi.
- Ar sadales līniju parasti saprot apgaismojamajā posmā ieguldītu 3 fāžu 
pazemes kabeli vai gaisvadu pārvadi, kura vadītājiem ārējā 
apgaismošanas skapī ar vadības kontaktoru pieslēdz barošanas 
spriegumu.
- Apgaismošanas līnija - ar speciāliem fāžu, n ulles un aizsardzības 
vadītājiem apgādāta pārvade, ar kuru gaismas ķermeni pieslēdz sadales 
tīklam.
- Vadības līnija- pārvade, pa kuru nodod apgaismošanas ieslēgšanas vai 
atslēgšanas signālus no viena vadības sistēmas ķēdes skapja uz otru 
vadības sistēmas skapi.
- PEN vadītājs- barošanas un sadales līniju vadītājs, kurā apvienoti nulles 
un aizsardzības vadītāji.
Ceļu apgaismošanas tīklu raksturojumi atšķiras no zemsprieguma 
sadales tīklu raksturojumiem. Tomēr, ja ievēro zemāk norādītās 
elektrisko darbu droš ības tehnikas (skat. Standarta SFS 6000 -8-801 
„Sadales tīkli“ punktu 801) prasības, ceļu apgaismošanas tīklu var 
pielīdzināt zemsprieguma sadales tīklam. 
Apgaismošanas tīklam raksturīga vienmērīgi sadalīta slodze visā tīkla 
garumā ar izveidotu simetrisku vai nesimetrisku trīsfāžu slodzi. 
Apgaismošanas slodze pieslēgta apmēram 4000 stundas gadā. Slodzes 
maksimālā strāva parādās lampu iedegšanas brīdī,  pēc tam tā samazinās 
līdz standarta lielumam.
Apgaismošanai nepieciešamās elektroenerģijas patēriņu aprēķi na, 
pamatojoties uz lampu degšanas laika ilgumu un lampu summāro 
patērējamo jaudu vai no apgaismošanas elektriskajos skapjos uzstādīto 
elektroenerģijas skaitītāju rādījumiem kWh.
Ārējās apgaismošanas elektroapgāde notiek caur radiālu shēmu, tomēr, 
pilsētās un uz nozarojumu robežām rezerves barošanas nodrošināšanai 
izmanto loka līnijas. Uz nozarojumu robežām dažādu sadales līniju fāžu 
strāvas vadītāji elektriski atdalīti, bet PEN vadītāji- savienoti.
Ārējās apgaismošanas sadales līniju skapju projektēšana pamatā balstās 
uz diviem principiem:
a)  Priekšrocības princips nozīmē visu sadales līnijas apgaismošanas 
punktu apvienošanu no viena kontaktora vadāmās patērētāju grupā.

Lai nodrošinātu  elektrisko savienojumu simetrisku un pārskatāmu  
shēmu, apgaismošanas punkti sadales līnijas vdītājiem jāpielēdz 
jāsarindo šādā secībā 1-2-3-1-2-3-... ( skat. Zīmējumu 35). 
Apgaismojamās trases gaismas punkti jāapvieno un jāpieslēdz kā divas 
atšķirīgas patērētāju grupas, kas ļauj izdarīt to dalītu komutēšanu 
(atslēgšanu un ieslēgšanu) (skat. Zīmējumu 36).
Ja sadales līnijas posmā nepieciešams ar distances vadību atslēgt, 
piemēram, katru otro gaismas punktu, var izmantot Zīmējumā 36. 
parādīto shēmu. Shēmā sadales līnijas gaismas punkti dažādiem 
vadītājiem pieslēgti šādā secībā 1-2-1-3-1-2-1-3 utt.
Pie nepilnas jaudas 1. vadītāju barojošais kontaktors atslēgts, bet 2. un 3. 
vadītājus barojošais kontaktors- ieslēgts. Cipari 1, 2 un 3 šajā gadījumā 
nav barojošās līnijas fāžu apzīmējumi, bet sadales līnijas vadītāju 
apzīmējumi. Da žādu barojošo līniju vadītāji barojošā tīkla fāžu 
vadītājiem zemsprieguma sadalnes skapī jāpievieno tā, lai nodrošinātu 
skapja summāro slodžu simetrisku sadalījumu pa fāzēm. 
Dotās savienošanas tehnoloģijas trūkums - sadales līniju fāžu slodžu 
asimetrija, pieaugoši sprieguma kritumi un ierobežotas pirmā nullēšanas 
nosacījuma izpildes iespējas.

3.5.2. Ceļu apgaismošanas elektrotīkla sprieguma līmeņi.
Nominālais elektrotīkla spriegums un tam pieslēdzamo aparātu 
spriegums Un  starp  fāzi un nulles vadītāju- 230 V.
Saskaņā ar 2000. gada standarta SFS- EN 50160 „Kopējā sadales tīkla 
patērētāju sprieguma raksturojumi“ patērētāja sprieguma svārstību 
diapazons, kas fiksēts starp klientu un sadales tīklu īpašnieku noslēgtajā 
līgumā, pieslēguma tīklam vietā nedrīkst pārsniegt 230 V ± 10 %, un 
apvienojumā - 230 V +10% – 230  V -15%.
Dažādu lampu ražotāju pieļaujamais sprieguma noviržu diapazons 
dzīvsudraba lampām un augsta spiediena nātrija lampām ± 5 - ± 20  %  
no nominālā sprieguma.

Zīmējums 35. Simetriski slogota ārējās apgaismošanas sadales līnija 
(US 4:92, zīmējums 1).

Zīmējums 36. Asimetriski slogota ārējās apgaismošanas sadales līnija 
ar iespēju ieslēgt nepilnu slodzi (US 4:92, zīmējums 2).
Augsta spiediena nātrija lampām pieļaujamais sprieguma svārstību 
diapazons parasti ir nedaudz mazāks par dzīvsudraba lampu diapazonu.
No praktiskās pieredzes ir zināms, ka pēc darba strāvas aprēķinātais 
kopējais sprieguma kritums ārējās apgaismošanas tīklā no 
transformatoru apakšstacijas līdz pēdējam gaismas ķermenim, rēķinoties 
arī ar citām tīkla slodzēm, nepārsniedz 6- 8 %. 
Doto lielumu var izmantot kā aprēķinu vadošu norādi, kuras izpilde 
veicina lampu normālu aizdegšanos, gaismas plūsmas un lampas 
kalpošanas ilguma optimizēšanu, kā arī samazina lampas jutīgumu pret 
pulsējošām slodzēm zemsprieguma tīklā. 

3.5.3.   Aizsardzība no ārējās apgaismošanas sadales elektriskā tīkla 
avārijas strāvas.
3.5.3.1. Zemēšana.
Standartā SFS 6000 izmanto izteicienu „Aizsardzība no strāvas 
trieciena“. Aizsardzības nostrādā, automātiski atslēdzot  barošanu ( Skat. 
Standarta SFS 6000-8-801 punktu 801.411.3.2.).
Apgaismošanas ierīcēm jābūt apgādātām ar aizsargājošu izolāciju, vai ar 
aizsardzības zemējumu, jo apgaismošanas ierīces izmanto bīstamos 
apstākļos. Gaismas ķermeņa aizsardzības zemējumu ierīko, izmantojot 
ar neitrāli nesaistītu zemēšanas vadītāju, kuru instalē starp gaismas 
ķermeņa aizsardzības zemējuma spaili un sadales līnijas PEN vadītāju.
Ierīcēm ar aizsardzības izolāciju aizsardzības zemējuma spaile nedrīkst 
būt. Šādas ierīces ar konsoles palīdzību koka balstā uzstādītos gaismas 
ķermeņos nezemē. Ja šādus gaismas ķermeņus sadales līnijai pievieno ar 
apgaismošanas ķermeņa dubultas izolācijas vadu (piemēram, MMJ), 
gaismas ķermeņa konsolei atsevišķs zemējums nav nepieciešams. 



123

Metāla balsti un apgaismošanas skapji vienmēr jāsazemē.
Ārējās apgaismošanas tīklā, kurš pielīdzināts sadales tīklam, nav 
atsevišķa aizsardzības vada, bet ir PEN vadītājs, kurš vienlaicīgi ir kā 
nulles vadītājs tā arī aizsardzības zemējuma vadītājs. Pēc zemēšanas
paņēmiena- tā ir TN - C sadales sistēma, kuras sadales līnijas vadītāja 
šķērsgriezumam jābūt ne mazākam par 10 mm2 vara vadam un 16 mm 
alumīnija vadam. Ja objekta ārējās apgaismošanas sadales līnijas 
vadītāja šķērsgriezums mazāks par 10 mm2 vara vadam un 1 6 mm 
alumīnija vadam, tad kopā ar nulles vadītāju šajās līnijās vienmēr 
jāizmanto atsevišķs aizsardzības vadītājs. 

3.5.3.2. Apgaismošanas tīkla zemēšana.
Standarta SFS 6000-8-801 punkts 801.411.4:
„ Sadales tīkla uz TN sistēmu balstītam zvaigznes nullespunktam jābūt 
sazemētam barošanas punktā (pie transformatora vai ģeneratora) vai 
vietā ne tālāk par 200 m no barošanas punkta, kā arī katras par 200 m 
garākas līnijas vai nozarojuma galā attālumā ne lielākā par 200 m no to 
gala. PE vai PEN vadītāju vēlamssazemēt arī citās vietās, kur līnijas vai 
līnijai pievienotiem patērētāju tuvumā ierīkots zemēšanas elektrods.
Kabeļu sadaļņu skapjiem vēlams vienmēr ierīkot zemējumu. Ja 
zemēšanas līmeņu nosacījumi atļauj, šo zemējumu pilnajai pretestībai 
jābūt mazākai p ar 100 omiem. Viena zemēšanas elektroda pilno 
zemējuma pretestību mērīt nav nepieciešams.”
Minimālais zemētāja vadītāja šķērsgriezums: 16 mm2 varam un 25 mm2 
alumīnijam. Par zemēšanas elektrodu izmanto vara elektrodu ar 
šķērsgriezumu ne mazāku par 16 mm2.

3.5.3.3. Prasības kūstošo drošinātāju aizsardzībai.
Standarta SFS 6000-8-801 punkts 801.411.3.2. „Barošanas automātiska 
atslēgšana bojājuma gadījumā“ : 

„ Ierīkojot sadales tīkla bojājumu aizsardzību, vienmēr jāievēro punkta 
411.3.2.3. prasības, tas ir, barošanas automātiskās atslēgšanas laikam 
jābūt mazākam par 5 sekundēm…”. 
Tabula 7. Īsslēguma strāvas minimālā vērtība, uz kuru pamatojoties, tiek 
izdarīti ekstremālo strāvu mērījumi bojājumu aizsadzībai pieslēgtajā 
sadales tīklā (Standarta SFS 6000-8-801 tabula 801A).

Ekstremālo strāvu 
aizsardzība

Sadales tīkla minimālā vienas fāzes īsslēguma 
strāva 

gG tipa kūstošais 
drošinātājs IN ≤ 63
A
gG tipa kūstošais 
drošinātājs IN > 63
A

2,5 x IN
3,0 x IN

Standarta SFS 6000-8-801punkta 801.411.3.2. turpinājuma:....
„ Gadījumā, ja ekstremālo strāvu aizsardzībai izmanto pat pie nelielām 

strāvām ātri nostrādājošus slodzes slēdžus, slodzes slēdzi var izvēlēties 
un uzstādīt tādā veidā, lai tā nostrādāšanas laiks nepārsniegtu 5 sekundes. 
Sadales tīkla ekspluatācijas drošībai aizsardzībai jābūt selektīvai.
Gadījumam, ja sadales tīklā īsslēgums netiek atslēgts saskaņā ar tabulas 
801 A prasībām, sadales tīklam jābūt veidotam tā, lai īsslēgumos 
nerastos sprieguma bīstamība. To var nodrošināt ar potenciālu papildus 
izlīdzināšanas pasākumiem vai ar pasākumiem sadales tīklā, kuri PEN 
vadītājam nodrošina raksturojumus, kas vienfāzīgā īsslēguma laikā 
nodrošina sprieguma pret zemi pazemināšanu līdz 75 V. Papildus 
potenciālu izlīdzināšanas pasākumus vēlams izmantot tikai 
transformatoru apakšstaciju un analogu ietaišu galvenajos skapjos.”

3.6. Apgaismošanas projektēšana.
3.6.1. Vispārējās nostādnes.
Izstrādājamajam stacionārās ārējās apgaismošanas ietaises projektam var 
būt sekojošas sastāvdaļas:
Parasti apgaismošanas ietai ses projektam ir četras daļas: teritorijas 
vajadzību projekts, ģenerālais projekts, ceļa projekts ar norādītiem 
apgaismošanas datiem un apgaismošanas sistēmas būvprojekts.

Ar ārējo apgaismošanu saistīto teritorijas vajadzību noskaidrošana 
parasti iekļauj s evī pilsētas apkārtnes, pilsētas vai municipalitātes 
apgaismošanas tīkla attīstības un pilnveidošanas pamatus.
Ceļa apgaismošanas ģenerālais projekts ir precizēts teritorijas vajadzību 
projekts, uz kura pamata nosaka apgaismojamos objektus.
Pamatojoties uz ceļa projektu un tajā norādītajiem apgaismošanas 
datiem, apstiprina ārējās apgaismošanas ierīkošanas iespējas.
Ārējās apgaismošanas būvprojekts- konkrētam ceļam izstrādāts projekts, 
pēc kura veic celtniecību.

3.6.2. Ceļa projekts ar norādītiem apgaismošanas datiem.
Pamatojoties uz pievienoto ceļa apgaismošanas zīmējumu, apstiprinās 
ceļa apgaismošanas ierīkošanas iespējas, tās savstarpējā saderība ar 
pārējām ceļa konstrukcijām un apkārtējo vidi.
Apgaismošanas dati iekļauj sekojošu informāciju:
a)  apgaismojamo ceļa posmu shēma 1: 10000 (1:20000),
b)  apgaismošanas klase,
c) gaismas tips,
d)  balstu tipi un kabeļa guldīšanas paņēmiens,
e)  apgaismošanas tips,
f) montāžas augstuma maksimālais lielums,
g)  apkalpošanas aprēķina izdevumu etalona vērtība.
Apbūvētājs vai pasūtītājs piestāda ceļa projektā norādītos apgaismošanas 
datus kā uzņēmēja darbos iekļaujamā celtniecības projekta izejas 
nosacījumus un mērķi. 

Zīmējums 37. Ceļa apgaismošanas darba projektā izmantojamie 
nosacītie apzīmējumi (Winnova).

3.6.3. Ceļa apgaismošanas celtniecības projekts.
Apbūvētājs vai pasūtītājs sastāda detalizētu celtniecības projektu un ar 
projektu saistītos tehniskos dokumentus. Pie tehniskajiem dokumentiem 
pieder:
- kvalitātes prasības un atsevišķi pa darbu veidiem sastādī ti darbu 
saraksti,
- darba zīmējumi,
- darbu apjomu saraksti,
- vispārējās kvalitātes prasības un pārskati.
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Zīmējums 38. Apgaismošanas shēma automobiļu ceļu šķērsojumam  
vairākos pamata ceļu tīkla  līmeņos (Ceļu apgaismošanas projektēšana 
(TIEH 210034- 06), zīmējums 17.).

3.7. Projektēšana dabā.
Ceļu apgaismošanas projektēšana dabā jāveic ciešā sadarbībā ar ceļu 
ekspluatācijas dienestu. Projektēšanā jāizmanto precīzs apgaismojamās 
ielas vai ceļa zīmējums, pēc kura trasē izvieto apgaismošanas balstus. 
Reizē ar balstu izvietošanu precīzi jānosaka gaisvadu līniju balstu atsaišu 
izvietojuma vietas. Balstu atsaišu izvietojumu nosaka uz aprēķinu 
pamata, un to izvietojums jāpārbauda kopā ar ceļu ekspluatācijas 
dienestu un zemes īpašniekiem.
Kabeļu līniju trases jāizvēlas ar aprēķinu, ka kabeļi tiks saglabāti arī ceļu 
darbu izpildes gadījumos.
Vadības skapju un sadalņu skapju novietojuma vietas aiz transformatoru 
apakšstaciju robežām izvēlas ar apsvērumu, lai skapjus būtu ērti apkalpot 
arī ziemas apstākļos. 
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4. Ārējās apgaismošanas vadība
4.1. Vispārējās norādes.
Ārējās apgaismošanas vadības mērķis - ieslēgt ārējo apgaismošanu ar 
krēslas iestāšanos, kad dabiskais apgaismojums ir nepietiekošs, un, 
iestājoties dienai, ārējo apgaismošanu atslēgt. Vadības sistēmai j āspēj 
daļēji vai pilnīgi atslēgt apgaismojumu naktī. 
Var rasties vajadzība ieslēgt apgaismošanu arī diennakts gaišajā laikā, 
piemēram, apkalpošanas darbu veikšanai. 
Ārējās apgaismošanas vadību var realizēt ar objektā novietotu lokālās 
vadības sistēmu vai ar centralizētu vadības sistēmu, vadot vairāku 
objektu apgaismošanas ieslēgšanu un atslēgšanu no vienas punkta.

4.2. Lokālā vadības sistēma.
4.2.1. Vispārējās norādes.
Lokālo vadības sistēmu izmanto atsevišķos objektos, pie kuriem pieder, 
piemēram, ārpus apdzīvotām vietām esošie ceļu šķērsojumi, tilti un 
prāmju pārceltuves, kā arī ielu apgaismošanas objekti. Lokālajā vadības 
sistēmā vadības ietaise novietota tieši apgaismošanas vadības pultī. 
Vadības ierīce ir krēslas slēdzis, dažreiz izmanto slēdžus ar pulksteņa 
mehānismu (taimerus). Krēslas slēdža un taimera kombinācija ļauj 
atslēgt apgaismošanu, piemēram, naktī.

4.2.2. Krēslas slēdzis.
Krēslas slēdža darbības princips balstās uz fotoelementa aktīvās 
pretestības maiņu. Fotoelements (LDR) izgatavots no materiāla, kura 
pretestība gaismas ietekmē strauji mainās, Krēslas slēdzī fotoelements 
pievienots elektroniskai ķēdei, kura apgādāta ar fotoelementa 
nostrādāšanas ātruma ierobežotāju pie īslaicīgām apgaismojuma 
izmaiņām. Tāda reaģēšanas ātruma ierobežošana novērš krēslas slēdža 
reaģēšanu, piemēram, uz automašīnu ugunīm tumšā diennakts laikā.
Krēslas slēdzi uzstāda ar aprēķinu, lai nodrošinātu maksimālu teritorijas 
apgaismojuma kontroles iespēju. Ieslēdzamā apgaismošana nedrīkst būt 
vērsta tieši uz krēslas slēdzi.
Apgaismojuma līmeni krēslas releja nostrādāšanas brīdim var iestādīt ar 
krēslas slēdzī esošu regulēšanas skrūvi. 

Zīmējums 39., 40. Krēslas slēdzis.

4.2.3. Lokālās vadības sistēmas pieslēgšanas shēma.

Parādītajā pieslēgšanas shēmas piemē rā krēslas slēdzis vada ceļa 
apgaismošanas kontaktorus ar vadības kontaktoru K1. 
Vadības slēdzis S1 ļauj izpildīt sekojošas operācijas:
- automātisku vadību,
- manuālo (rokas) vadību,
- apgaismošanas atslēgšanu.
Piemērā parādītā ietaise ļauj izpildīt apgaismošanas automātisko vadību, 
rēķinoties ar apgaismojumu (vakars - rīts). Ja nepieciešama daļēja vai 
pilnīga apgaismošanas atslēgšana naktī, vadības slēdzis jāpapildina ar 
taimeri un papildus kontaktoriem.

4.3. Centralizētā vadība.
4.3.1. Vispārējās norādes.
Centralizētā vadības sistēma labi iederas, apgaismojot lielus objektus 
(pilsētu ielu apgaismošana), kā arī augstāk norādīto objektu 
apgaismošanā, izmantojot apgaismošanas vadības sistēmu bez 
automātiem, tomēr apgaismošanas sistēmu un to vadības pārb ūve var 
prasīt lielas izmaksas.
Centralizētās vadības sistēmā vadības komandas dažādiem 
apgaismošanas kontaktoriem tiek nodotas no viena punkta - vadības 
pults.
Ieslēdzot vai atslēdzot apgaismošanu, centralizētajā vadības sistēmā 
krēslas slēdzis dod komandu ieslēgt vai atslēgt apgaismošanu. Krēslas 
slēdzis var ieslēgt apgaismošanu vai arī nodot signālu, uz kura pamata 
apgaismošanu ieslēdz ekspluatācijas personāls.
Ar signālierīci apgādāts krēslas slēdzis ļauj izdarīt precīzu kontroli pār 
teritorijas apgaismošanas ieslēgšanas un atslēgšanas līmeni. 
Cilvēka acs pierod pie dabiskā apgaismojuma pakāpeniskas 
samazināšanās, tādēļ ārējās apgaismošanas ieslēgšanas signāla padošanu 
var ieregulēt, piemēram, uz 20 Lx (luksiem).

Vadības signāla padošana.
Centralizētās vadības sistēmās vadības komandu padod apgaismošanas 
kontaktoriem.
Vadības komandu nodošanai izmanto sekojošus risinājumus:
- vadības ķēžu vadu sistēma,
- tīkla komandu sistēma,
- vadība pa radiotelefonu,
- vadība pa telefonu tīklu,
- vadība pa GSM tīklu.

4.3.2. Vadības ķēžu vadu sistēma.
Visvienkāršākā vadības ķēžu vadu sistēma ir sistēma, kurā barošanas 
punktu vadību realizē, secīgi padodot vadības spriegumu pa 
apgaismošanas sadales ķēdi no viena apgaismošanas skapja uz otru 
skapi.
Pilnveidotā sistēm a apgādāta ar no pults instalētiem vadības ķēdes 
vadiem, kā rezultātā kāda apgaismošanas ķēdē esoša skapja bojājums 
neietekmē citu apgaismošanas skapju darbu. 

4.3.3. Tīkla komandas sistēma.
Tīkla komandas sistēmā visu apgaismošanas skapju vadību realizē no 
viena centrālā punkta. No centrālajā vadības punktā esošā raidītāja 
nākošie vadības impulsi pa elektrisko sadales tīklu tiek nodoti 
apgaismošanas skapjos novietotajiem uztvērējiem. Pēc vadības  impulsa 
saņemšanas tīkla komandas sistēmas uztvērējs ieslēd z vai atslēdz 
apgaismošanu.
Šai sistēmai nav vajadzīgi speciāli vadības ķēdes vadi, vadību realizē līdz 
tiem punktiem, līdz kuriem ieguldītas sadales līnijas.

4.3.4. Vadība pa radiotelefonu un mobilo telefonu.
Arī šajā sistēmā visu apgaismošanas skapju vadību realizē centralizēti no 
viena punkta. Vadības impulsi tiek nodoti pa radio tīklu vai mobilo 
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sakaru tīklu, tādēļ apgaismošanas skapjiem jābūt apgādātiem ne tikai ar 
uztvērējiem, bet arī ar antenām.

Zīmējums 41. , 42 Ar centralizēto vadības sistēmu v adāms teritorijas 
apgaismošanas centrs ( UTU).

Zīmējums 43. Apgaismošanas distances vadības bloki (UTU).

4.4. Tumšajā diennakts laikā nepieciešamo izmaiņu vadība.
4.4.1. Vispārējās norādes.
Apgaismošanas vadība tumšajā diennakts laikā tiek realizēta, rēķinoties 
ar elektroenerģijas ekonomijas iespējām. Dažos gadījumos 
apgaismošanu nakts laikā atslēdz pilnīgi vai arī samazina apgaismojuma 
intensitāti.

4.4.2. Apgaismošanas atslēgšana nakts laikā.
Necentralizētas vadības sistēmās apgaismošanu naktī atslēdz ar krēslas 
slēdzim pievienotu taimeri, kurā iestāda apgaismošanas atslēgšanas 
laiku. 

Zīmējums 44. Principiālā shēma apgaismojuma intensitātes 
samazināšanai ar taimeri.

Centralizētās vadības sistēmās jebkura objekta apgaismošanu var atslēgt, 
padodot atbilstošu impulsu.

4.4.3. Apgaismojuma intensitātes samazināšana nakts laikā.
Kā viens no iespējamiem risinājumiem var būt gaismas ķermeņu 
sadalīšana pa dažādām fāzēm, un nakts laikā ar atsevišķu kontaktoru 
izpildāma trīs fāžu apgaismošanas grupas vie nas fāzes apgaismošanas 
atslēgšana. 
Atslēgšanas komandu padod, piemēram, no centralizētās vadības 
sistēmas.
Kā paraugu var apskatīt augstāk parādīto apgaismošanas ar centralizēto 
vadības sistēmu piemēru. Pilnā apgaismojuma brīdī abi kontaktori (1. un 
2.) ir uzvilkti, un katrā līnijas izejā tiek padota trīs fāžu barošana. 
Pazeminātas apgaismojuma intensitātes stāvoklī uzvilkts ir tikai 2. 
kontaktors, un katrā līnijas izejā tiek padota vienas fāzes barošana.
Apgaismojuma intensitātes pazemināšanu var realizēt arī ar elektroniska 
ielu apgaismošanas regulatora (dimmera) palīdzību. Dimmers darbojas 
pēc parasta paaugstinātas jaudas apgaismojuma regulatora principa.
Apgaismojuma regulēšanas iekārtai komanda var tikt padota no 
centralizētās vadības sistēmas. Dimmer s ir apgādāts ar regulējamu 
nostrādāšanas palēnināšanas funkciju. Regulators ļauj vienmērīgi 
samazināt apgaismojuma intensitāti visā apgaismojamajā teritorijā, 
neradot tumšus laukumus.
Dimmeru uzstāda apgaismošanas skapī. Gaismas pavājināšana der 
nātrija, metāla halogēnu un dzīvsudraba lampām.
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5. Ārējās apgaismošanas balsti
5.1. Pielietojums.
Apgaismošanai koka balstus izmanto vietās, kur arī elektrotīkla sadales 
līnijas montē uz koka balstiem, piemēram, lauku apvidos un dzīvojamos 
rajonos ar vienstāva ēkā m. Apgaismošanas ietaišu uzstādīšana koka 
balstos ar samontētu AMKA vadu līniju ir labs risinājums. Gaismas 
ķermeņus var uzstādīt arī kopīgi montētās zemsprieguma un 
augstsprieguma gaisvadu elektrolīnijās un telekomunikāciju līnijās. 
AMKA līnijai jāparedz pietiekoši plata trase. Koka balstus izmanto arī 
kabeļu līniju tīklā.
Izmantojot triecienu mīkstinošos balstus, jāpārliecinās, vai iespējams 
kāpt balstā montāžas darbu izpildei.

5.2. Barošanas līnijas balstu uzstādīšana, atsaišu montāža un 
zemējumu ierīkošana. 

5.2.1. Ceļa apgaismošanas projekts.
Montāžas darbus izpilda saskaņā ar ceļa apgaismošanas projektu.

Zīmējums 45. Ceļa apgaismošanas, izmantojot koka balstus un AMKA 
vadu, projekta piemērs.
Mūsdienās gaismas ķemeņu konsoles izgatavo ar 5° slīpumu. Zīmējumu 
piemēros konsoles ir vēl ar 15° slīpumu.  

5.2.2. Projektēšana dabā.
Pamatojoties uz ceļa apgaismošanas projektu, iezīmē balstu un atsaišu 
izvietojuma vietas uz ceļa apmales:

Zīmējums 45. Apgaismošanas balstu izvietojums uz ceļa apmales, 
parādīts piemērs no Ahteentie ceļa projekta. 

Zīmējums 46. Apgaismošanas balstu izvietojums uz ceļa apmales, 
parādīts piemērs no Urheilutie ceļa projekta. 

Zīmējums 48. Ārējā stūra balsta izvietojums uz ceļa apmales.

Zīmējums 49. Balsta ar atsaitēm izvietojums uz ceļa apmales.
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Apgaismošanas balstu izvietojums jārealizē ļoti precīzi tā, lai, nobeidzot 
montāžas darbus, taisnā rindā izvietotie gaismas ķermeņi atrastos vienā 
attālumā no ceļa nomales. Nevienmērīgi izvietotu gaismas ķermeņu 
rinda tumšā diennakts laikā rada līkumaina ceļa iespaidu.

5.2.3. Balstu uzstādīšana.
Balstus uzstāda saskaņā ar projektu iezīmētās vietās, izmantojot 
pieņemtos balstu celšanas paņēmienus, parasti- bez gaismas ķermeņiem. 
Uzstādot balstus, izpilda nepieciešamos transporta u n gājēju kustības 
organizēšanas pasākumus.
Vienlaicīgi ar balstu montāžu un uzstādīšanu izpilda arī nepieciešamo 
enkuru un zemējuma ietaišu montāžu.

5.2.4. Barošanas līnijas montāža.
Par barošanas vadu izmantotā vada AMKA stiprinājumus uzstāda zem 
gaismas ķermeņa konsoles tā, lai AMKA netraucētu gaismas ķermeņa 
konsoles montāžu, bet gaismas ķermeņa pievienojuma vadu garumi 
nebūtu pārāk lieli. 
Posmos ar tumšu ceļa segumu, piemēram, dabas veselības takās un lauku 
ceļos barojošo vadu vēlams uzstādīt gaismas ķermeņa konsolei pretējā 
balsta pusē.

Zīmējums 50. Vada AMKA stiprinājuma novietojums apgaismošanas 
balstā.
Tādā veidā novietots vads rada pretsvaru gaismas ķermenim un novērš 
iespējamu balsta sagāšanos nākotnē. Barošanas vada konsoles 
uzstādīšanas augstums atkarīgs no balstā montējamā gaismas ķermeņa 
konsoles izmēriem.
Barošanas vada montāžu izpilda ar tradicionālu paņēmienu.

5.2.5. Zemējuma ietaišu montāža.
Barojošā vada PEN vadītāju zemēšanas elektrodam pievieno caur 
zemēšanas kopni. Zemētāja vada aizsardzība balstā jāuzstāda līdz 2 m 
augstumam no zemes virsmas.

5.3. Gaismas ķermeņa montāža.
5.3.1. Gaismas ķermeņa elektroinstalācija. 
Elektroinstalāciju parasti ierīko, izmantojot vadu MKEMP vai kabeli 
MMJ.
Izmantojamā vadītāja šķērsgriezumu līdz šim noteica, pamatojoties uz 
Elektrotehniskās inspekcijas izdevuma A1-93 tabulu 25.2 -20, tādēļ ka 
vadītājiem nepieciešama tikai īsslēguma aizsardzība. Standartā SFS 
6000 šī tabula vairs nav ievietota. Tabulu var izmantot gadījumos, kad 
īsslēguma maksimālais pastāvēšanas ilgums nepārsniedz 5 sekundes ( 
skat. Standarta SFS 6000-8-801 punktu 801.411.3.2.).  

Tabula 8. Vadītāja šķērsgriezuma noteikšana pēc īsslēguma 
aizsardzības.

Vadītāja 
šķērsgriezums 
mm2

gG tipa kūstošā drošinātāja maksimāli 
pieļaujamā nominālā strāva 

Varš A

1,5 25

2,5 32

4 40

6 63

10 80

16 125

Vadītājus ievelk gaismas ķermeņa konsolē, un gaismas ķermeņa 
savienojumu kārbā izdara nepieciešamos savienojumus. Zemēšanas 
vadītāju (zaļi - dzeltens) pievieno zemēša nas spailei, nulles vadītāju 
(zils)- nulles spailei un fāzes vadītāju (pāru) - gaismas ķermeņa fāzes 
spailei.
Vadītāju montāža gaismas ķermenī jāizdara tā, lai savienojumu skrūvēs 
nerastos stiepes slodzes.
No gaismas ķermeņa izejošo vadītājam jābūt pietieko ši garam, lai 
nodrošinātu ērtu barojošā vada pievienošanu.
Parasti gaismas ķermeņa savienošanu ar konsoli un elektroinstalācijas 
montāžu izdara rūpnīcā pirms nogādāšanas balsta montāžas vietā. 

Zīmējums 51. Ceļa gaismas ķermeņa pievienošana.

5.3.2. Gaismas ķermeņa konsole.
Gaismas ķermeni koka balstam piestiprina ar speciālu konsoli. Gaismas 
ķermeņa konsoli izgatavo no tērauda vai alumīnija sakausējuma.
Konsolēm ir sekojoši garumi: 500, 1000, 1500 и 2500 мм.
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Konsoles balstam piestiprina ar koka skrūvēm, ar žņaugu vai ar abu 
stiprināšanas veidu kombināciju. Konsoli parasti piestiprina stacionāri, 
tomēr ir modelis, kas ļauj konsoli nolaist zemē tehniskās apkopes darbu 
izpildei.

Zīmējums 52. Gaismas ķermeņa konsole ar skrūvju stiprinājumu.
Gaismas ķermeņa konsoles izmēru noteikšana: konsoles caurmēru 
(biezumu) nosaka, vadoties no gaismas ķermeņa svara, tā garumu- izejot 
no balsta attāluma līdz ceļa brauktuvei, tādēļ  ka vienmērīga 
apgaismojuma nodrošināšanai gaismas ķermenim jāatrodas uz 
brauktuves robežas.
Gaismas ķermeņa konsolei parasti jābūt 5° slīpumā virs horizontāles.

Zīmējums 53. Ar koka skrūvi un žņaugu balstam piestiprināta gaismas 
ķermeņa konsole.

5.3.3. Gaisma ķermeņa piestiprināšana konsolei.
Pēc konsoles izvēles to piestiprina balstam. Atbrīvo uz gaismas ķermeņa 
novietoto žņaugu, un konsoli iestumj gaismas ķermenī konstrukcijai 
paredzētajā maksimālajā dziļumā. Pārbauda konsoles stāvokli pret 
gaismas ķermeni, noregulē un pievelk žņaugu.

Zīmējums 54. Gaismas ķermeņa piestiprināšana konsolei.

5.3.4. Gaismas ķermeņa montāža balstā.
Pirms gaismas ķermeņa pacelšanas balstā jāpārbauda gaismas ķermeņa 
novietošanas augstums no brauktuves virsmas. Balstu augstums un to 
iegremdēšanas dziļums var atšķirties, tādēļ no balsta virsotnes nomērītie 
attālumi var būt nepareizi. Šie mērījumi jāveic ar īpašu rūpību, lai 
izvairītos no apgaismojuma gaismas ķermeņu uzstādīšanas augstumu 
novirzēm, kas var būtiski pasliktināt ceļa apgaismojuma kvalitāti.
Balstā uzstāda konsolei piestiprinātu ar elektroinstalāciju apgādātu 
gaismas ķermeni. 

Gaismas ķermeni uzstāda perpendikulāri ceļa virzienam un paraleli 
balsta asij. Gaismas ķermeņa konsoli droši piestiprina balstam, 
savienojošos vadus pievieno vadam AMKA.
Izdarot vadītāju savienojumus, jāievēro alumīnija un vara 
savienojumiem izvirzītās prasības. Apgaismošanas iekārtu slodzes 
strāvām un spriegumiem jāsadalās  pa fāzēm vienmērīgi, tādēl, izdarot 
gaismas ķermeņu pievienojumus, precīzi jāpilda darba zīmējumu 
instrukcijas, kuras norāda kurai fāzei gaismas ķermenis jāpievieno.   
Vispārējais likums saka, ka viena kūstošā drošinātāja izdegšana nedrīkst 
atslēgt divus vienu aiz otra sekojošus gaismas ķermeņus.

Zīmējums 55. Gaismas ķermeņa montāža balstā.

Gaismas ķermeņa savienojošo vadu pievienošanai vada AMKA 
vadītājiem paredzēta īpaša pārejas spaile, kuras vara vadītāja 
šķērsgriezums 2,5- 10 mm2.

Zīmējums 56. Gaismas ķermeņa vadītāja pārejas spaile- t.i. spaile āra 
tipa gaismas ķermenim.

Zīmējums 57. Izolāciju caurduroša spaile āra tipa gaismas ķermenim.
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5.3.5.  Koka balstā uzstādīta gaismas ķermeņa barošana no kabeļu 
līniju tīkla.
Vietās, kur izveidots kabeļu sadales līniju tīkls, kur apgaismošanas 
gaisvadu līniju vadus nomaina ar zemē guldītiem kabeļiem, kur izmanto 
koka apgaismošanas balstus, apgaismošanas barošanu realizē pa zemē 
guldītiem kabeļiem.
Montējot pazemes kabeļu līniju, pie apgaismošanas balsta pamatnes 
novieto speciālu elektrisko skapi, kurš vienlaicīgi kalpo par kabeļu līniju 
tīkla sazarojuma un gaismas ķermeņa barošanas vada pieslēgšanas vietu, 
kā arī par pazemes kabeļa aizsardzības mezglu. Skapi var nokomplektēt 
ar gaismas ķermeņa pievienojuma vadu aizsargājošiem kūstošiem 
drošinātājiem. Par no skapja pa balsta virsmu līdz gaismas ķermenim 
instalējamo vadu izmanto kabeli MMJ.

Zīmējums 58. Koka balstā uzstādīta gaismas ķermeņa barošana no kabeļu 
līniju tīkla.
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6. Metāla balstu montāža

Zīmējums 62. Prožektora balsts.

6.1. Apgaismošanas balsti.
Metāla apgaismošanas balstus izmanto apgaismošanas ierīkošanai, 
izmantojot pazemes kabeļus.

.
Zīmējums 59. 
Stacionārs 
apgaismošanas 
balsts ar konsoli. 
Garums H= 3 - 18 
m

Zīmējums 60. 
Apgaismošanas balsts, 
kuru var nokomplektēt ar 
gaismas ķermeņa konsoli. 
H= 7 - 12 m. Konsoles 
garums L= 0,5 - 3 m

Zīmējume 61. 
Konisks 
apgaismošanas 
balsts. H=3- 12 
m.

Parasti balstu materiāls ir tērauds. Agrāk apgaismošanas balstus 
izgatavoja no alumīnija sakausējuma, tagad šāda materiāla balstus vairs 
nelieto. Sadursmi mīkstinošos balstus izmantoja arī elektrolīnijās. 
Mūsdienās šāda tipa balstus vairs neizmanto. 
Metāla apgaismošanas balstus var izgatavot ar uzstādītām gaismas 
ķermeņu konsolēm vai bez tām. Pēc izmantošanas veida metāla balsti 
iedalās:
- balsti ielu un ceļu apgaismošanai,
- parka balsti,
- prožektoru balsti.
Metāla apgaismošanas balstus uzstāda uz zemē iegremdētiem metāla vai 
betona pamatiem.
Apgaismošanas balsta izmēri atkarīgi no izmantojamā gaismas ķermeņa, 
tā gabarītiem un masas. Konsoles garumu nosaka, vadoties no balsta 
attāluma līdz brauktuvei.

6.2. Pamatu montāža, kabeļa guldīšana un zemēšana.
6.2.1. Ielas apgaismojuma projekts.
Montāžas darbu veikšanai nepieciešams ielas apgaismošanas projekts, 
kurā norādīti: apgaismošanas balstu izvietojums, kabeļu guldīšanas 
trases, izmantojamo kabeļu tips un tml.

Zīmējums 63. Piemērs teritorij as apgaismošanai, izmantojot kabeļu 
līniju tīklam pieslēdzamus metāla apgaismošanas balstus (US 3: 94, 
pielikums 1.).

Zīmējums 64. Teritorijas apgaismošanas projekta balstu soļa paraugs (US 3:94, 
paraugs 2).

6.2.2. Pamata montāža. 
Par apgaismošanas bal stu pamatiem izmanto zemē iegremdējamus 
metāla vai betona pamatus. Izgatavošanas procesā pamatus var apgādāt 
ar nodalījumiem apgaismošanas balstu, kabeļu un balstu nostiprināšanas 
detaļu montāžai, uz pamata virsmas var uzstādīt ieliekamo plāksni. 
Ieliekamās plāksnes neizmanto visiem balstiem.
Dažos risinājumos betona pamatu ārējām virsmām uzstāda atbalsta 
atlokus, kuri veicina balstu drošu nostiprināšanu gruntī. Pamatu 
augstums- no 580 līdz 2300 mm. Pamatus izvēlas atkarībā no 
izmantojamā apgaismošanas balsta.
Pamatam izrok būvbedri, kuras dziļumu aprēķina, vadoties no apstākļa, 
ka zem pamatiem bedres dibenā jāuzber apmēram 10 cm biezs smilšu 
spilvens. Smilšu slāni noblīvē ar vibratoru, pamatu uzstāda ar aprēķinu, 
lai tā augšējā virsma atrastos apmēram 10 cm virs zemes. Būvbedres 
platumam jābūt tādam, lai ap pamatu varētu sabērt pietiekošu nesalušas 
grunts daudzumu.
Pēc tam pamatu ieceļ būvbedrē, noliek uz smilšu slāņa spilvena un, 
montāžas precizitātes nodrošināšanai, izdara pieregulēšanu. Šajā sakarā 
obligāti jākontrolē, lai pamats būtu uzstādīts vertikāli.
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Zīmējums 65. Balsta pamats ar atbalsta atloku un zem atloka iebūvētu 
atvērumu kabeļa ievilkšanai.
Būvbedri aizber ar nesasalušu grunti līdz kabeļa atvērumam (dažiem 
pamatu tipiem kabeļa atvērums atrodasgandrīz būvbedres dibena līmenī, 
tādēļ būvbedri pilnīgi aizber tikai pēc kabeļa ievilkšanas) un grunti 
noblīvē. Būvbedres pilnīgu aizbēršanu izdara pēc kabeļu montāžas darbu 
nobeigšanas. Aizberamo grunti uzmanīgi noblīvē, lai nodrošinātu balsta 
drošu nostiprināšanu.

Zīmējums 66. Ceļa apgaismošanas liela augstuma balsta pamats.

Zīmējums 67. Pamata uzstādīšana būvbedrē.

Zīmējums 68. Augstu apgaismošanas balstu pamats.

6.2.3. Kabeļa montāža, zemējuma ierīkošana.
Gaismas ķermeņu grupas pazemes kabeli iegulda no ielas apgaismošanas 
sadalnes skapja, izveidojot barošanas ķēdes apgaismošanas balstos. 
Montāžas etapā pietiekoša garuma kabeli izvelk caur pamata atvērumu 
Kabelim jānonāk līdz apmēram 1500 mm augstumā no zemes  
novietotajai savienojumu montāžas vietai (pārbaudīt attālumus dažādiem 
balstu modeļiem). 
Balsta galā vai citā norādītā vietā uzstāda PEN vadītāja zemētāja vadu 
(SFS 6000 801.413.1). Zemētāja vadu balstā ievada caur atvērumu balsta 
pamatā. Pēc tam zemētāja vads droši jāsavieno ar PEN vadītāju un balsta 
korpusu ( ievērojot prasības alumīnija un vara vadītāju savienošanai).
Ja balstus uzstāda daudz vēlāk par kabeļu ieguldīšanu, kabeļus var 
aizsargāt, piemēram, ar plastmasas caurulēm. 
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Zīmējums 69. Kabeļa pievienošanas rezerve.

6.3. Apgaismošanas balsta montāža un uzstādīšana, vadu montāža 
un pievienošana.
6.3.1. Apgaismošanas balsta montāža.
Apgaismošanas balsti var būt apgādāti ar stacionārām vai nestacionārām 
konsolēm. Ar stacionārām konsolēm apgādātus apgaismošanas balstus 
uzstādīšanas vi etā piegādā pilnīgi nokomplektētus. Balstiem ar 
nestacionārām konsolēm var būt divi piegādes varianti: 
Apgaismošanas balstu samontē  noliktavā,  un uzstādīšanas vietā nogādā 
nokomplektētu balstu vai arī balsta montēšana  notiek balsta uzstādīšanas 
vietā.
Veicot montāžu balsta uzstādīšanas vietā, montāžas atvērumu var 
orientēt vajadzīgā virzienā un gaismas ķermeņa konsoli uzstādīt 
pareizajā vietā. Montāžas darbus var veikt pa etapiem, pie kam, vispirms 
izdara gaismas ķermeņu korpusu montāžu, un konsoles pie stiprina 
gaismas ķermeņiem jau uzceltos balstos. Izmantojamā metode atkarīga 
no rīcībā esošām kravas celšanas un cilvēku pacelšanas ietaisēm.
Gaismas ķermeņa konsoli ar skrūvēm piestiprina balsta statnim vai 
speciālam piestiprināšanas atlokam. Savienojumam uzliek plastmasas 
blīvējumu, lai nepieļautu ūdens iekļūšanu balstā. Ja montāža veikta 
pirms balsta celšanas, tad, nobeidzot montāžas darbus, jānoskaidro 
gaismas ķermeņa konsoles, kabeļa un montāžas atvērumu precīzs 
izvietojums.

Zīmējums 70. Viena apgaismošanas balsta montāžas zīmējums.

6.3.2. Apgaismošanas balsta uzstādīšana.

Apgaismošanas metāla balstu uzstāda, to iebīdot zemē iegremdētā 
pamatā. Balsta uzstādīšanai izmanto celšanas mehānismu - celtni. 
Atkarībā no uzstādīšanas tehnoloģijas balstu celšana s mehānismam 
pieāķē, izmantojot dažādas kravas satveršanas ierīces. Ceļot krāsotus 
balstus, starp celšanas mehānisma satveršanas ierīci un balstu novieto 
aizsardzības līdzekļus, kuri balsta krāsoto virsmu pasargā no 
sabojāšanas.
Ceļot balstu, jāizpilda pas ākumi, lai nepieļautu balsta un celšanas 
mehānisma konstrukciju pieskaršanos tuvumā esošajiem 
neaizsargātajiem vadiem. Balsts jāceļ pietiekošā attālumā no šiem 
vadiem. 

Zīmējums 71. Ceļamā balsta ieāķēšanas piemērs.

Balstu atkarībā no tā izmēra iegremdē pamatā 500- 700 mm dziļumā. 
Balsta iegremdēšanai paredzētā pamata atvēruma („glāzes”) apakšējā 
daļa var būt konusa veida, šajā atvēruma daļā iebīdīto balsta statni 
nofiksē ar ķīļiem, nostiprināšanas plāksnēm vai bultskrūvēm. 
Balsta pamatā ieguldītos kabeļus balsta statnī ievelk montāžas procesa 
laikā. Balsta statņa fiksēšana pie pamata ar ķīļiem notiek sekojoši: uz 
pamata uzcelto balstu noorientē pareizā montāžas virzienā, pēc tam 
nokontrolē balsta vertikālo stāvokli, un vertikāli uzstādīto balstu ar 
četriem plastmasas ķīļiem piefiksē pamatam. 
Spraugu starp balsta statni un pamatu var aizklāt ar balsta statnim pirms 
balsta uzstādīšanas uzvilktu gumijas blīvslēgu. 
Balstu var nostiprināt arī ar nostiprināšanas plāksni. Tādā gadījumā 
pamata augšējā virsmā iebetonē ieliekamo plāksni, kurai ar bultskrūvēm 
pievieno balsta nostiprināšanas plāksni, un plāksnei balstu piespiež ar 
sasaisti. 
Bez augstāk norādītajām balstu nostiprināšanas metodēm var izmantot 
dažādus atloku savienojumus.
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Zīmējums 72. Balsta nostiprināšana ar ķīļiem.
Lai novērstu balsta koroziju, pamata augšējā virsmai jāatrodas apmēram 
100 mm virs zemes. Šādi uzstādot pamatu, nokrišņi noskalos uz balsta 
virsmas nonākušās ķimikālijas, piemēram, suņu urīnu. Lai nodrošinātu 
pretkorozijas aizsardzību, alumīnija sakausējuma balstu pamati pārklāti 
ar aizsargājošu krāsu.

Zīmējums 73. Balsta nostiprināšana ar nostiprināšanas plāksnēm.

6.3.3. Instalācija un pievienošana.
Par gaismas ķermeņu vadu izmanto plastmasas izolācijas kabeli MMJ, 
kuru pievieno gai smas ķermenim, gaismas ķermeni savienojot ar 
konsoli. Gaismas ķermeņa korpusu sazemē.
Vadu instalē pa balsta statņa iekšu. Visērtāk instalēšanu izdarīt, vadu 
ievelkot no statņa augšas uz leju tā, lai tas nonāk līdz apgaismošanas 
balsta armatūras kūstošajam drošinātājam, kur tiek veikti vada 
elektriskie savienojumi.

Zīmējums 74. Metāla apgaismošanas balsta elektriskā instalācija.
Apgaismošanas balsta armatūru uzstāda balsta savienojošajā kārbā. 
Apgaismošanas balsta armatūra apgādāta apgādāta ar: kūstošo 
drošinātāju grupu vai dažiem balsta gaismas ķermeņu drošinātājiem, un 
nepieciešamām spaiļu rindām.

Zīmējums 75. Apgaismošanas balsta pieslēgšanas armatūras komplekts 
(Ensto).

Zīmējums 76. Balstā iemontētā armatūra.
Balsta spaiļu rindai pievieno ķēdē apvi enojamus barošanas kabeļus. 
Aizsardzības zemējumu ierīko tajā pašā vietā. 
Sadales kabeļa gaismas ķermeņa fāzes vadītāju pievieno drošinātājam, 
N un PE vadītājus pievieno PEN kopnei. Sadales kabeļa parastais 
šķērsgriezums – Cu 2,5 mm2.
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Zīmējums 77. Apgaismošanas balsta ietaišu pieslēgšanas shēma.
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7. Arējās apgaismošanas sistēmas apkalpošana
7.1. Vispārējās norādes.
Ārējās apgaismošanas sistēmas apkalpošanas uzdevums- ar saprātīgiem 
apkalpošanas darbu apjomiem nodrošināt pietiekošu apgaismojuma 
līmeni.
Apkalpošanas darbus iedala sekojošās grupās: 
- atsevišķi apkalpošanas darbi,
- grupu apkalpošana- plānotie periodiskie apkalpošanas darbi, 
- tekošie remonta darbi.

7.2. Atsevišķi apkalpošanas darbi.
Ārējo apgaismošanu izmanto apmēram 4000 stundas gadā, no kurām  75 
%  attiecas uz periodu no septembra līdz martam. Maijā, jūnijā un jūlijā 
apgaismošanu izmanto mazāk par 500 stundām, un šajā laikā atsevišķus 
darbus saskaņā ar sastādīto periodisko apkalpošanas darbu grafiku 
ikgadējo atvaļinājumu dēļ parasti nepilda. 
Atsevišķu darbu ietvaros nomaina izdegušās vai sabojātās lampas un 
veic maza apjoma remonta darbus. Šos darbus izpilda, pamatojoties uz 
ienākušo operatīvo informāciju par iekārtu defektiem.
Lampu nomaiņai atsevišķu apkalpošanas darbu izpildes kārtā parasti 
izmanto kompleksās apkalpošanas darbu izpildes laikā iegūtās lampas.

7.3. Grupu apkalpošana- plānotie periodiskie apkalpošanas darbi. 
Grupu apkalpošana tiek veikta periodiski pa iecirkņiem, tajā ietilpst 
sekojoši darbi: lampu masveida nomai ņa, atstarotāju mazgāšana un 
nomaiņa.
Lampu masveida nomaiņas intervāli:
- dzīvsudraba lampām ieteicamais masveida nomaiņas intervāls- 3 gadi, 
ierobežojošs faktors - gaismas ķermeņu piesārņojums un gaismas 
plūsmas pazemināšanās,
- augsta spiediena nātrija l ampām ieteicamais masveida nomaiņas 
intervāls- 3 gadi, ierobežojošs faktors- gaismas ķermeņu piesārņojums 
un gaismas plūsmas pazemināšanās, 
- zema spiediena nātrija lampām ieteicamais masveida nomaiņas 
intervāls- 2 gadi, ierobežojošs faktors- gaismas ķermeņu piesārņojums 
un gaismas plūsmas pazemināšanās. 
Lampu masveida nomaiņai vienmēr izmanto jaunas lampas.
Tabula 9. Lampu tīrīšanas metodes un tīrīšanas līdzekļi (UT 1:88. Tabula 
1.). 

Tīrīšanas 
metode

Galvanizētas 
virsmas 
atstarotāji

Ar nitrokrāsu 
pārklātas 
detaļas

Lakotas 
detaļas

Stikla 
detaļas

Plastmasas 
detaļas

Sintētiskie 
mazgāšanas 
līdzekļi

x x x

Ziepju 
šķīdums 
ūdenī

x x x x x

Organiskie 
mazgāšanas 
līdzekļi

x x

Tīrošās 
pastas

x

Mazgāšana 
ar ūdeni

x x x x x

Susināšana 
noslaukot

x x x x

Žāvēšana ar 
gaisa strūklu

x x x x x

Atsevišķu apkalpošanas darbu izpildes kārtā nomainītās jaunās lampas 
izmanto 2 gadus pēc lampu masveida nomaiņas, pēc 2 gadiem tās 
nomaina pret kvalitatīvām masveida nomaiņā savāktām lampām.

Gaismas ķermeņu un lampu tīrīšanu, ja radusies nepieciešamība, izdara 
arī periodā starp lampu masveida nomaiņām

Gaismas ķermeņu tīrīšana.
Tabulā 9. norādītas dažādu gaismas ķermeņu detaļu tīrīšanas metodes un 
tīrīšanas līdzekļi. Mūsdienās pārdošanā ir gatavi aerosoli un citi tīrīšanas 
līdzekļi, kurus, ievērojot to lietošanas instrukcijas, var izmantot gaismas 
ķermeņu detaļu tīrīšanai.

Galvanizētas virsmas atstarotāji un citas alumīnija virsmas.
To tīrīšanai var izmantot sintētiskos mazgāšanas līdzekļus vai vāju ziepju 
šķīdumu. A izliegt lietot stipri iedarbīgus sārmainus mazgāšanas 
līdzekļus. Ļoti netīras virsmas var apstrādāt ar abrazīvas virsmu 
bojājošas vielas nesaturošiem galvanizēto alumīnija virsmu tīrīšanas 
līdzekļiem. 

Plastmasas plafoni un plāksnes.
Aizliegts šīs virsmasslaucīt ar sausiem auduma slaukāmiem līdzekļiem, 
jo plastmasas ķermeņi elektrizējas ar statisko elektrību un pastiprināti 
pievelk putekļus. Plastmasas detaļas jātīra, izmantojot vāju ziepju 
šķīdumu vai mazgāšanas līdzekli, pievienojot plastmasu tīrīšanai 
izstrādātu vielu, kas, ierobežojot  statisko elektrību, samazina putekļu 
uzkrāšanos. Plastmasas detaļu tīrīšana, izmantojot organiskos šķīdinājus 
saturošus tīrīšanas līdzekļus, piemēram, terpentīnu, aizliegta. Pēc 
tīrīšanas plastmasas detaļas jānosusina ar mīksta auduma slaukāmo 
līdzekli, to viegli piespiežot virsmai, bet neberžot.

Ar nitrokrāsu krāsotas virsmas.
Virsmas tīra ar ziepju šķīdumu vai sintētisku mazgāšanas līdzekli. 
Virsmā ieēdušos netīrumu noņemšanai noder spirta šķīdums, vaitspirts, 
terpentīns, šķīdinātājs, logu un automobiļu mazgāšanas līdzekļi.

Stikla virsmas.
Tīra tāpat kā ar nitrokrāsu krāsotas virsmas.

7.4. Defektu novēršana.
Apgaismošanas tīklā atklātos funkcionālos defektus, piemēram, 
elektriskās barošanas defektus novērš nekavējoši. Atsevišķas lampiņas 
parasti nomaina kārtējā apkalpošanas cikla darbu izpildes laikā.

7.5. Darbu drošība.
7.5.1. Vispārējas norādes.
Gaismas ķermeņu apkalpošanas darbus parasti veic augstumā, tie prasa 
atbilstošu palīglīdzekļu izmantošanu: cilvēku pacelšanas mehānismus ar 
groziem un tml. drošu un efektīvu darbu izpildi nodrošinošas ietaises. 
Koka balstos var kāpt ar speciāliem kāpšļiem. Pirms kāpšanas obligāti 
jāpārbauda vai balsts ir drošs kāpšanai. Jāmāk identificēt apgaismošanas 
tīklā uzstādītos sadursmi mīkstinošos balstus.
Izņemot lampu no gaismas ķermeņa, jālieto aizsargājošie cimdi un, pēc 
iespējas, seju aizsargājoša maska vai aizsargājošas acenes. Ilgi 
kalpojušas lampas cokola vītne var ieēsties un, izskrūvējot lampu, tā var 
saplīst
Izmantotās lampa s pieder pie bīstamiem atkritumiem, to utilizācijā 
jāievēro atbilstošo iestāžu izdoto vadošo norādījumu un speciālo 
instrukciju prasības.
Izpildot apkalpošanas darbus, īpaša uzmanība jāvelta drošu attālumu 
ievērošanai, veicot darbus  neaizsargātu vadu tuvumā ( Skat. Standarta 
1SFS 6002 pielikuma Y Tabulu Y.1.).
Gaismas ķermeņus parasti apkalpo, nepārtraucot transporta kustību, 
tādēļ par darbu izpildi jābrīdina ceļu satiksmes dalībnieki ( Skat. 
„Transporta un gājēju kustības organizēšana, veicot tīklu darbus”, Darba 
drošības centrs, 2011.). 

7.5.2. Cilvēku celšanas ietaišu izmantošana.
Transporta apgaismošanas sistēmu montāžas, apkalpošanas un remonta 
darbus mūsdienās parasti izpilda no pacēlāju groziem vai darba 
platformām.
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Elektroenerģētikas uzņēmumos cilv ēku celšanai izmanto transporta 
līdzekļiem uzstādītus pacēlāju grozus vai darba objektu pacēlājus, kā arī 
mašīnas ar paceļamām platformām. 

Cilvēku celšana ar kravas pacēlāju.
Ceļot cilvēkus, jāievēro instrukcijas un Valsts padomes Lēmuma Nr. 
793/ 1999 prasības.
Cilvēku celšana ar kravas pacēlāju pieļaujama tikai ievērojot sekojošas 
prasības:
- celšanu kontrolējošajai personai ir dotā darba izpildei nepieciešamās 
tehniskās zināšanas, kā arī iemaņas cilvēku celšanai ar kravas pacēlāju. 
Celšanas darbus kontr olējošā persona parasti ir darbu vadītājs, kurš 
atbild par dotā darba izpildi,
- operatora darba ar doto pacelšanas ietaisi pieredze ir ne mazāka par 12 
mēnešiem, un viņš ir saņēmis instruktāžu par cilvēku celšanu,
- pacēlāja grozā atļauts celt tikai 18 gadu vecumu sasniegušas personas, 
kuras ir veselas un ir bez darbu drošību apdraudošiem fiziskiem 
defektiem, 
- kravas pacēlāja ekspluatācijas apmācībai un personāla instruktāžai tiek 
pildīts apmācības kursu reģistrs,
- cilvēku celšanai paredzētais grozs un pacelšanas ietaise pirms 
izmantošanas izgājušas atbilstošas kontroles pārbaudes. Kontroles 
pārbaudes pirms izmantošanas izpilda autorizēts tehniskās apkalpošanas 
uzņēmums, par pārbaudes rezultātiem sastādot protokolu, 
- pirms celšanas darbu sākšanas celšanas darbus kontrolējošai personai 
jāpārliecinās, ka pacelšanas ietaisei ir veikta kontroles pārbaude pirms 
izmantošanas, un pēc vizuālās apskates rezultātiem pacelšanas ietaise ir 
darba kārtībā, 
- pirms celšanas darbu sākšanas pacelšanas ietaises operatoram jāizpilda 
ikdienas kontrole, kuras laikā jāizdara pacelšanas ietaises un groza 
atbalsta sistēmu tehniskā stāvokļa vizuāla pārbaude, kā arī pacēlāja un 
aizsardzības ietaišu darbības pārbaude. 

Zīmējums 78. Apgaismošanas tīkla darbos noderīgs automobili s ar 
paceļamu darba platformu ( Empower).
Cilvēku celšanu veic, ievērojot sekojošus principus:
1. Cilvēku celšana atļauta tikai labas redzamības apstākļos gadījumā, ja, 
izmantojot doto celšanas ietaisi, laika apstākļu, piemēram, vēja dēļ 
netiek apdraudēta darbu drošība.
2. Pacēlāja operatoram un pacēlāja grozā esošajai personai jāuztur 
nepārtraukti savstarpēji sakari. Vizuālā kontakta neesamības gadījumā 
sakari jāuztur ar radiotelefonu vai analogu ierīci.
3. Cilvēku pacelšanas grozu aizliegts izmantot izstr ādājumu celšanai, 
cilvēku celšanas laikā pacēlāju aizliegts izmantot citu kravu celšanai. 
Tomēr grozā pieļauts celt darbam nepieciešamos materiālus un 
instrumentus, ja netiek pārsniegtas pieļaujamās pacelšanas ietaises un 
groza slodzes un nepasliktinās pacēlāja stabilitāte. Jāseko, lai instrumenti 
un priekšmeti nesniegtos pāri  groza malām un neradītu bīstamas 
situācijas.
4. Jāizvairās grozu pārvietot virs darbiniekiem, zem groza esošais 
laukums atbilstoši jāatdala no apkārtējās teritorijas, lai novērst iespējamo 
apdraudējumu, priekšmetiem izkrītot no groza. 
5. Pacēlāja operatoram nepārtraukti jāseko groza kustībai. Laikā, kad 
grozā ir cilvēki, operatoram jāatrodas pacēlāja vadības pults tiešā 
tuvumā.
6. Grozā strādājošai personai obligāti jālieto drošības josta (drošības 
sistēma), kuras nodrošinājuma stropei jābūt pievienotai kurvī noteiktai 
stiprinājuma vietai.

7. Grozam jābūt apgādātam ar avārijas apturēšanas ierīci. Jāparedz 
darbinieku evakuācijas paņēmiens avārijas situācijā, piemēram, grozam 
pievienota nolaišanās virve.
8. Ja nepieciešams, celšanas darbus kontrolējošā persona cilvēku 
celšanas laikā var atrasties darbu izpildes vietā. 

Cilvēku celšana ar cilvēku pacēlāju. 
Izpildot tīkla darbus, parasti izmanto piekabināmus ceļamos krānus ar 
teleskopisku izlici. Ceļamiem krāniem ir elektriskā piedziņa un/ vai 
piedziņa no iekšdedzes dzinēja. Celšanu var vadīt no groza, tādā 
gadījumā pacelšanas ietaisei nav vajadzīgs otrs operators.
Cilvēku pacēlāja operatoram jābūt pietiekošām dotā pacēlāja 
ekspluatācijas iemaņām, informācija par pacēlāja ekspluatācijas 
apmācības iziešanu ienesta apmācības kursu reģistrā. Operatoram uz 
rokām jābūt darba devēja izdotai rakstiskai atļaujai strādāt ar cilvēku 
pacēlāju.
Cilvēku celšanai ar pacēlāju darbojas augstāk norādītās darba drošības 
tehnikas prasības. No krišanas aizsargājošo ietaišu lietošana ir obligāta. 
Avārijas situācijās grozs jānolaiž lejā.

Zīmējums 79. Cilvēku celšanas pacēlāja groza drošības ietaise ( 
Empower).

7.5.3. Sadursmi mīkstinošos balstu identifikācijaun kāpšanas balstā 
ierobežojumi.
Ja ceļu apgaismošanas papildināšanai vai kopējās lietošanas vadu 
montāžai nepieciešams pacelties piecos blakus esošos balstos, jālieto 
paceļama platforma, jo pretējā gadījumā var sabojāt balstus. 
Apgaismošanas sistēmu apka lpošanu vienmēr izpilda no paceļamas 
platformas.

Zīmējums 80. Līmēts balsts Comwood ( „Ceļu apgaismošana/ elektrība“ 
Informatīvs biļetens Nr. 13, 1511/ 2001., lapa 3.).
Līmēts dobs (tukšu vidu) balsts. Kāpt aizliegts.
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Zīmējums 81. Paaugstinātas drošības līmēts dobs (tukšu vidu) balsts ( 
„Ceļu apgaismošana/ elektrība“ Informatīvs biļetens Nr. 13, 1511/ 
2001., lapa 4.).

Atļauts kāpt mazāk par 10 gadiem ekspluatētos balstos. Par 10 gadiem 
vecāki balsti pirms kāpšanas jāpārbauda. Balstos ar ekspluatācijas laiku 
lielāku par 30 gadiem kāpt aizliegts. 

Zīmējums 82. Sektoros sazāģēts balsts („Ceļu apgaismošana/ elektrība“ 
Informatīvs biļetens Nr. 13, 1511/ 2001., lapa 8.).
Dobs (tukšu vidu) balsts. Kāpt aizliegts.

7.5.4. Transporta kustības organizēšana ceļu apgaismošanas 
sistēmas apkalpošanas darbu izpildes laikā.
Zemāk doti piemēri transporta kustības organizēšanai ceļu 
apgaismošanas apkalpošanas darbu izpildes laikā . Apkalpošanas 
uzņēmēja līgumā nosaka nepieciešamos transporta kustības 
organizēšanas apjomus katram ceļa posmam un prasības aizsardzībai no 
sadursmēm.
Uz ceļa strādājošam darbiniekam jābūt ar kvalifikāciju „Ceļa darbu 
drošība 1“ ( Tieturva 1).

Zīmējums 83. Apgaismošanas sistēmas apkalpošana apdzīvotā vietā, 
maksimālais pieļaujamais kustības ātrums 50 km/ stundā („Transporta 
un gājēju kustības organizēšana, veicot tīklu darbus”,  2011. Zīmējums 
A3).
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Piezīmes:
• nepietiekošas redzamības apstākļos uz ceļa jāuzstāda papildus 
brīdinošā ietaise,
• sarkani - dzeltenas brīdinošās krāsas automašīnas ai zmugurē un uz 
darba groza.

Zīmējums 84. Apgaismošanas sistēmas apkalpošana ārpus apdzīvotas 
vietas („Transporta un gājēju kustības organizēšana, veicot tīklu 
darbus”,  2011. Zīmējums B3).
Piezīmes:
• nepietiekamas redzamības apstākļos uz ceļa jāuzstāda papildus mobila 
vai nemobila brīdinošā ietaise,
• ceļos ar intensīvu transporta kustību veic zīmējumā C2 demonstrētos 
pasākumus.

Zīmējums 85. Apgaismošanas sistēmas apkalpošana uz ceļa ar sadalošo 
joslu („Transporta un gājēju kustības organizēšana, veicot tīklu 
darbus”,  2011. Zīmējums C2).
Piezīmes:
• apkalpošanas darbus aizliegts izpildīt ierobežotas redzamības 
apstākļos, paaugstinātas slīdēšanas apstākļos un ceļa sastrēguma 
gadījumos, 
• ar darbu pasūtītāju jāsaskaņo veicamie darbu drošības pasākumi, dažos 
gadījumos jāizmanto strupceļa zīme,
• pievērsiet uzmanību automobilim uzstādītajai sadursmes aizsardzības 
zīmei.

Zīmējums 86. Automobilis ar uzstādītu sadursmes aizsardzības zīmi 
(Empower).
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8. Transporta apgaismošanas sistēmas ekspluatācijas 
izmaksas

Lielāko transporta apgaismošanas sistēmas ekspluatācijas izmaksu daļu 
sastāda maksa par elektroenerģiju. Elektroenerģijas izmaksas ir tieši 
proporcionālas apgaismošanas darbības laikam. Darbības laiku parasti 
nosaka ar elektroenerģijas skaitītāju. 
Apgaismošanas sistēmu apkalpošanas izmaksas sastāda nelielu daļu no 
kopējām ekspluatācijas izmaksām. 
Sastādot pareizus apkalpošanas darbu grafikus, pret apgaismošanas 
līmeni attiecinātās ekspluatācijas izmaksas izdodas noturēt saprātīgās 
robežās.
Apgaismojuma vadība, ievērojot dabisko apgaismojumu, un 
apgaismojuma intensitātes pazemināšana nakts laikā ļauj ievērojami 
samazināt elektroenerģijas patēriņu. 
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9. Ārējās apgaismošanas sistēmas plānotā preventīvā 
kontrole

9.1. Kontroles intervāli.
Realizējot ārēj ās apgaismošanas sistēmas preventīvo kontroli, tiek 
savākta informācija par apgaismošanas sistēmas tehnisko stāvokli un tajā 
notikušajām izmaiņām. Šī informācija nepieciešama tehniskās 
apkalpošanas darbu plānošanai un izpildei (skat. Rekomendācijas 
elektrotīklam UT 4:91).
Rekomendējamais kontroles pasākumu intervāls - 6 gadi. Jāpilda arī 
sadales tīkla īpašnieka veiktās plānotās preventīvās kontroles prasības.
Intervāls ir pietiekošs, lai atklātu apgaismošanas sistēmas tehniskā 
stāvokļa izmaiņas.

9.2. Kontroles saturs.
Kontroles procesā pārbauda ar materiālu novecošanos saistītās 
konstrukciju un elektrotīkla raksturojumu izmaiņas.

9.3. Pārbaudāmie objekti.
Kontroles procesā jāpārbauda vismaz sekojoši objekti:
Gaismas ķermenis:
- gaismas ķermeņa tehniskais stāvoklis,
- aizsargājošā plafona tehniskais stāvoklis,
- plafona/ atstarotāja tīrība,
- gaismas ķermeņa stiprinājums un virziens.
Balsti un citas konstrukcijas:
- balsta vertikālums,
- gaismas ķermeņa konsoles stiprinājums un virziens,
- balsta pamata tehniskais stāvoklis,
- koka balsta puve,
- metāla balsta krāsoto virsmu stāvoklis,
- metāla balsta rūsēšanas pakāpe,
- balsta mehāniskie bojājumi,
- kabeļu un to stiprinājumu tehniskais stāvoklis balstā,
- vadītāju savienojuma kārbas durtiņu stāvoklis metāla balstā, 
- troses, tajā iekārtā gaismas ķermeņa un stiprinājuma korozija,
- atsaišu stāvoklis,
- zemējuma vada stiprinājums, aizsardzība un savienojumi,
- kabeļi, stiprinājumi un aizsardzība,
- kopējās lietošanas balstu brīdinājuma plakāti.
Elektrolīnija un tās trase:
- gaisvadu elektrolīniju drošības attālumi,
- stigas platums, koku zari,
- gaisvadu elektrolīnijas balsta nostiprināšana un stiprinājumi,
- gaisvadu elektrolīniju apzīmējumi.
Skapis:
- ārējā stāvokļa kontrole: virsmas apstrāde, atslēga, stipri nāšanas 
konstrukcijas, mehāniski bojājumi,
- iekšējā stāvokļa kontrole: iekārtas un aparātu tehniskais stāvoklis, 
elektrisko ķēžu apzīmējumi, aizsardzība no pieskaršanās sprieguma, 
ekstrēmo strāvu aizsardzība.

9.4. Kontroles izpilde.
Kontroli parasti veic vizuāli. Tomēr detalizētas kontroles metodes ar 
palīglīdzekļu pielietošanu izmanto, piemēram, metāla balstu korozijas 
stāvokļa, koka balstu puves novērtēšanā.
Kontroles rezultātus ieraksta kontroles protokolā saskaņā ar 
Rekomendāciju elektrotīklam UT 4:91. Pielikumu 3.
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1. Transporta luksoforu montāža

Šī grāmatas daļa veltīta informācijai par transporta luksoforu montāžas 
pamatiem, lasītājs tiek iepazīstināts ar gaismas vizuālās informācijas 
optiskajām ietaisēm un to vadības sistēmu. Iepazīstinot ar t ransporta 
luksoforu montāžu, izvērstā veidā tiek pasniegta informācija par montāžas 
zīmējumiem, par luksoforu balstu, kabeļu, signālu pārraides ietaišu, 
norādāmo zīmju, vadības aparātu, kabeļu un luksoforu skapju pievienojumu 
elektrotīklam montāžu.

1. Transporta luksoforu montāžas pamati.
1.1. Vispārējās norādes.
Noteikumi par transporta luksoforu izmantošanu ceļu satiksmes regulēšanā 
iekļauti Transporta un komunikāciju ministrijas Lēmumā Nr. 1012/2001: 
„ 1. pants. Izmantojot ceļu satiksmes regulēšanai Likuma par ceļu satiksmi 

(267/ 1981.) 2. pantā norādītos transporta luksoforus, jāpilda minētā Lēmuma 
prasības.
2. pants. Transporta luksofori izmantojami tikai uz ceļiem ar transporta 
līdzekļu atļauto braukšanas ātrumu ne lielāku par 70 km/ stundā. 
3. pants. Pirms transporta luksofora uzstādīšanas gājēju pārejā, jādod personu 
ar redzes traucējumiem pārstāvošai organizācijai iespēja sagatavot slēdzienu 
par luksofora uzstādīšanu.
4. pants. Transporta luksofori jāuzstāda, ievērojot minētā Lēmuma prasības, 
nodrošinot labu luksofora signālu redzamību un precīzu izpratni par to, 
kādam satiksmes virzienam signāli paredzēti. Luksofora ietaises nedrīkst 
radīt neērtības vai draudus ceļu satiksmes drošībai, kā arī pārmērīgas 
neērtības ceļu apkalpošanai.” 

1.2. Transporta luksoforu montāžas pamati.
Transporta luksoforu projektēšanas jautājumus reglamentē Nacionālās 
šoseju ceļu pārvaldes 2005. gadā izdotie vadošie norādījumi „Transporta 
luksoforu projektēšana”, LIVASU, TIEH 2100040-05. Šī mācību grāmatas 
daļas pamatā ir minētais izdevums. 

1.3. Satiksmes regulēšanas ar luksoforiem nepieciešamība. 
Transporta luksofori var nebūt vienīgais satiksmes ērtības un drošības 
palielināšanas risinājums. Pirms transporta luksoforu iepirkuma jānoskaidro 
satiksmes organizācijas vaja dzības, jāizstrādā tehniski - ekonomiskais 
pamatojums un projekts. Transporta regulēšanas ar luksoforu vajadzība 
atkarīga, vispirms, no transporta līdzekļu un gājēju kustības intensitāte 
krustojumā, kā arī ceļu satiksmes drošības faktoriem. 

1.4. Ceļu satiksmes vide.
Ceļu satiksmes vidi veido arī sekojošas sastāvdaļas:
- transporta maģistrāles griezumi un ģeometriskie izmēri,
- apstādījumi un ēku izvietojums,
- gājēju un riteņbraucēju kustības organizācija,
- uz transporta maģistrālēm uzstādītās ietaises, piemēram, luksofori.
Ceļu satiksmes vides faktoru secīgā nomaiņa tiešām nenotiek lēcienveidīgi, 
tomēr, vadoties no galvenajiem mainīgajiem, ceļu satiksmes vidi var iedalīt 
kategorijās. 
Luksoforu tuvumā ceļu transporta vides apstākļus raksturo: izmantotie 
satiksmes ātruma ierobežojumi, gājēju un riteņbraucēju trašu konstruktīvās 
īpatnības. Pamatojoties uz šiem faktoriem, var izdalīt sekojošus Tabulā 1. 
parādītos ceļu transporta vides tipus.

Tabula 1. Ceļu transporta vides tipi („Transporta luksoforu projektēšana”, 
TIEH 2100040-05, tabula A- 1.1.).

Ceļu transporta vides tipi

Kategorija Ceļu transporta vides raksturojumi.

A I Maģistrālais ceļš vai pilsētas nozīmes augstas kategorijas 
iela 70 km/ st.

- ātruma ierobežojums - ne lielāks par 80 km/ st. un pie 
luksofora- ne lielāks par 70 km/ st.

- gājēju un riteņbraucēju kustība pa atsevišķām trasēm; 
šķērsojumi ar autotransporta kustību vairākos līmeņos

- piemēram, divu joslu uzbrauktuves autoceļam un apļa 
ceļiem

II Maģistrālais ceļš vai iela 70 km/ st.

- ātruma ierobežojums - ne lielāks par 80 km/ st., pie 
luksofora- ne lielāks par 70 km/ st.

- gājēju un riteņbraucēju kustība pa atsevišķām trasēm; 
šķērsojumi ar maģistrālo ceļu vairākos līmeņos un ar 
nozarojumu vienā līmenī

- piemēram, apļa ceļi, apvedceļi

B III Maģistrālais ceļš vai iela 60 km/ st.

- ātruma ierobežojums- ne lielāks par 60 km/ st.

- gājēju un riteņbraucēju kustība pa atsevišķām trasēm; 
šķērsojumi ar autotransporta kustību vienā līmenī

- piemēram, divu joslu maģistrālais ceļš, uzbrauktuves 
autoceļam

IV Maģistrālais ceļš vai iela 50 km/ st.

- ātruma ierobežojums- ne lielāks par 50 km/ st

- gājēju un riteņbraucēju kustība pa atsevišķām trasēm; 
šķērsojumi ar autotransporta kustību vienā līmenī

- dažas nobrauktuves uz zemes gabaliem

- piemēram, I kategorijas maģistrālie ceļi, lauku apdzīvoto 
vietu galvenās trases

C V Vietējas nozīmes ceļš vai iela apdzīvotās vietas centrā

- ātruma ierobežojums- 40- 50 km/ st.

- trotuāri, transporta stāvvietas un ielu malas, dažas zemes 
gabalu nobrauktuves.
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1.5. Transporta luksoforu projektēšanas principi.
Transporta maģistrāles kategoriju un kustības ātrumu nosaka, sastādot ceļu 
un ielu tīkla projektu vai ar projektu saistītu ceļu satiksmes plānu. Noteiktā 
transporta maģistrāles kategorija ietekmē arī ceļu krustojumu intervālus. 
Vecajā pilsētas struktūrā trases kategoriju un kustības ātrumu nosaka veco 
ielu tīkla krustojumu intervāli un ielu stāvoklis. 
Luksoforu sistēmas funkcionēšanu lielā mērā ietekmē krustojumu intervāli. 
Tādēļ gaismas regulēšanas apjoms pamatā tiek noteikts lēmuma par ar 
luksoforiem regulējamu krustojumu izvietojumu un skaitu pieņemšanas 
etapā. 
Kustības ērtumu un braukšanas vienmērīgumu, braucot pa maģistrālo ceļu un 
galveno ielu, nodrošina luksoforu darbība savstarpēji saskaņotā režīmā. 
„Zaļais vilnis” ļauj saīsināt kustības kavēšanos un transporta dīkstāves, kā arī 
samazināt degvielas patēriņa un izmešu apjomus. Savstarpēji saskaņotas 
stabilas transpor ta kustības nosacījums - jānodrošina krustojumu intervālu 
atbilstība kustības ātruma ierobežojumiem. 
Ceļu un ielu luksoforu regulēšanas sistēmas var iedalīt četrās kategorijās
(„Transporta luksoforu projektēšana”, TIEH 2100040-05, punkts 7B-2):
A1 autonoms vadības režīms. 
Krustojumā novietotā luksofora darbība nav saistīta ar citu luksoforu 
funkcionēšanu.
A2 ar citiem luksoforiem saistīts autonoms vadības režīms.
Parasti luksofori darbojas autonomā režīmā, bet to darbību daļēji ietekmē 
blakus novietotie luksofori, kuri nodod informāciju, piemēram, par tuvojošos 
transporta plūsmu. 
B1 Savstarpēji saskaņots vadības režīms, kad pīķa stundās „zaļais 
vilnis” nodrošina satiksmi abos transporta kustības virzienos. 
Luksoforu darbība saistīta ar luksoforu rindas da rbu. Pīķa stundās 
maģistrālās trases „zaļo vilni” var organizēt, vadoties no transporta plūsmas 
aprites laika abos satiksmes virzienos. Pārējā laikā (ne pīķa stundās) 
pieņemamu „zaļo vilni” var organizēt, maksimāli rēķinoties ar transporta 
plūsmas aprites laiku. Organizējot „zaļo vilni” abos satiksmes virzienos, 
transporta plūsmas aprites laiks ir ievērojami lielāks, kā tas būtu 
nepieciešams. 
B2  Savstarpēji saskaņots vadības režīms, kad pīķa stundās „zaļais 
vilnis” nodrošina satiksmi galvenās transporta plūsmas virzienā.  
„Zaļo vilni” organizē pīķa stundās, vadoties no transporta plūsmas aprites 

laika tikai galvenās transporta plūsmas virzienā. Pārējā laikā (ne pīķa 
stundās) „zaļo vilni” var organizēt abos transporta kustības virzienos ar 
pieņemamu transporta plūsmas aprites laiku.

B3  SYVARI –sinhronizēts fāžu aplis.

SYVARI – ir jauna satiksmes sinhronās optiskās vadības organizācijas 
metode, kura apvieno tradicionālās autonomās un tradicionālās sinhronās 
vadības raksturojumus. Metodes pamatā ir auton omās vadības luksoforu 
funkcijas: atsevišķi pa transporta kustības virzieniem realizējama vadība un 
fāžu aplis. Tradicionālā sinhronā regulēšanā atļauja zaļā signāla ieslēgšanai 
un izslēgšanai piesaistīta aprites taimera darbībai.
„SYVARI“ sistēmā atļaujas zaļā signāla ieslēgšanai un izslēgšanai tiek 
saņemtas, izmantojot fāžu apli. „SYVARI“ vadības princips atšķiras no 
tradicionālā autonomās vadības principa ar to, fāžu aplis sinhronizēts ar 
aprites laiku. Ja krustojumā nav ārpus kārtas darbību, „SYVARI“ fāžu aplis  
funkcionē pēc tradicionālās sinhronizētās optiskās vadības principa.
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2. Ceļu satiksmes organizēšanas tehniskie līdzekļi
2.1. Vispārējas norādes.
Luksofors- kompleksa no skapī ievietotas ieprogrammētas ierīces vadāma 
ietaise transporta līdzekļu u n gājēju kustības organizēšanai ar gaismas 
signālu palīdzību. Informāciju par transporta kustību vadības ierīce saņem no 
uz brauktuves vai luksoforu stabiem novietotiem detektoriem. Vadības ierīce 
pieprasījuma veidā saņem no gājēju pārejas pēc zaļo signālu izsaucošās 
pogas nospiešanas ienākušu informāciju, kā arī padod skaņu signālu gājējiem 
ar redzes traucējumiem. Detalizēta informācija par luksoforu ietaisēm 
pieejama Nacionālās šoseju ceļu pārvaldes vadošajos norādījumos TIEH 
2100040-05, uz kuru pamata sastādīta zemā izvietotā informācija.

2.2. Luksofori.
2.2.1. Luksofora signāli.
Transporta luksoforam ir trīs krāsu signāli: sarkans, dzeltens un zaļš. 
Sarkanais signāls novietots augšā, bet zaļais- apakšā. Izņēmuma gadījumos, 
kad luksofora vertikāla uzstād īšana nav iespējama, to uzstāda horizontālā 
stāvoklī, šajā gadījumā sarkanais signāls novietots kreisajā pusē, bet zaļais-
labajā.
Transporta luksofora signāli mainās šādā secībā: sarkanais, sarkanais un 
dzeltenais vienlaicīgi, zaļais, dzeltenais un sarkan ais. Luksofora signāli ir 
apaļi vai bultiņas veida. Bultiņas veida zaļais signāls var būt ievietots 
četrstūra formā. Tādā gadījumā uz zaļo bultiņu norādošie signāli ar sarkanu 
un dzeltenu bultiņu ir ievietoti melnā kontūrā. 
Gājēju luksoforiem ir divi sign āli. Augšējās sekcijas signāls ir ar stāvoša 
gājēja siluetu, tas deg ar nemirgojošu sarkanu gaismu. Apakšējā sekcijā -
ejoša gājēja siluets, un tas deg ar nemirgojošu zaļu gaismu.
Riteņbraucēju luksoforam ir trīs apaļi signāli, kā transporta luksoforam. Virs 
augšējā signāla novietots apgaismots riteņbraucēja atveidojums. Luksofora 
signāli mainās tādā pašā secībā kā transporta luksofora signāli.
Pie citiem luksoforiem pieder transporta luksofori ar diviem signāliem un 
tramvaju luksofori.

2.2.2. Transporta luksofori.
Transporta kustību regulē ar galvenā luksofora un vismaz viena dublējoša 
luksofora palīdzību.

Zīmējums 1. Transporta luksofors („Transporta luksoforu projektēšana”, 
TIEH 2100040-05, zīmējums 7F-1.1.)

Ar luksoforiem regulējamā krustojumā luksofori regulē transporta līdzekļu 
kustību visos virzienos. Mūsdienās, pamatojoties uz speciālām atļaujām, 
Somijā pieļaujams ar luksoforu neregulējams, t.s. „brīvais labais” 
pagrieziens 
Galvenais luksofors regulē piebraukšanu krustojumam. Ja nav stop- līnijas,
galvenais luksofors norāda arī apstāšanās vietu. Stop - līnijai jāatrodas ne 
tālāk par 5 m no galvenā luksofora. 
Galvenā luksofora uzstādīšanas vietu nosaka sekojoši:
1. Luksoforu uzstāda pirms krustojuma ar luksoforu regulējama kustības 
virziena vai kustības virziena daļas labajā pusē, vai luksoforu uzstāda virs 
krustojuma; starp galveno luksoforu un regulējamo kustības virzienu nedrīkst 
būt ar doto luksoforu neregulējama kustības josla.
2. Ja kreisās joslas kustību regulē atdalīti no kopējās transporta p lūsmas, 
luksoforu uzstāda drošības saliņas kreisajā pusē vai uz tās starp divu virzienu 
ceļa brauktuvēm, vai virs kustības joslas.

3. Luksoforu uzstāda transporta līdzekļu kustības virzienā pirms gājēju 
pārejas ne mazāk kā vienu metru un ne vairāk kā piecu s metrus aiz stop -
līnijas. 
Dublējošais luksofors brīdina pie galvenā luksofora vai stop - līnijas 
apstājušos vadītāju par galvenā luksofora zaļā signāla iedegšanos. Ja pie 
krustojuma atrodas vairāki automobiļi, dublējošo luksoforu izmanto kā 
galvenā luksofora signālu atkārtotāju. Dublējošā luksofora uzstādīšanas vietu 
izvēlas ar aprēķinu, lai luksoforam piebraucošais vadītājs varētu redzēt 
dublējošo luksoforu arī gadījumā, kad galvenais luksofors grūti saskatāms 
pirms tā stāvošo transporta līdzekļu dēļ. Kr ustojumā uzstāda vismaz vienu 
dublējošo luksoforu ne mazāk kā 2,5 metrus aiz galvenā luksofora, izņemot 
gadījumus, kad krustojuma pieejā uzstādīts maza gabarīta dublējošais 
luksofors.
Dublējošo luksoforu parasti uzstāda pirms krustojuma kā parādīts Zīmējumā 
2, ja nav paredzēta cita uzstādīšanas vieta, kurā novietota luksofora signāli 
labāk saredzami, ja vieta blakus galvenajam luksoforam aizņemta ar citu 
dublējošu luksoforu
Maza gabarīta dublējošo luksoforu vienmēr uzstāda pirms krustojuma kopējā 
ar galvenoluksoforu balstā vai kopējā ar balstā ar standarta izmēra dublējošo 
luksoforu.

Zīmējums 2. Dublējošā luksofora uzstādīšanas vietas krustojumā ( Luksoforu 
projektēšana, TIEH 2100040-05, zīmējums 7F-1.4).

Luksofors ar bultiņām
Luksoforu ar bultiņām izmanto krustojumam piebraucošo transporta plūsmu 
kustības atļaušanai ar bultiņām norādītos virzienos. Luksofors ar bultiņām 
transporta plūsmu var novirzīt pa labi vai pa kreisi. Taisnā virzienā ejošo 
transporta plūsmu ar bultiņu neregulē.
Papildus luksofori.
Papildus vienas vai divu sekciju luksoforus izmanto paralēli trīs sekciju 
standarta luksoforiem. Papildus luksofori ļauj paaugstināt krustojuma 
caurlaides spēju tādēļ, ka transporta plūsmas virzienu mainošais zaļais 
signāls luksoforos iedegas biežāk.

Zīmējums 3. Vienas sekcijas papildus luksofora izmantošana, zaļā bultiņa 
labajā pusē ( Luksoforu projektēšana, TIEH 2100040-05, zīmējums 7F-1.4, 
daļa).
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2.2.3. Gājēju luksofori.
Regulējamās gājēju pārejās izmanto gājēju luksoforus. Gājēju pārejā 
jāizmanto vismaz viens luksofors katram kustības virzienam. Luksoforu 
uzstāda kustības virzienā aiz gājēju pārejas. Ja gājēju pāreja ar drošības 
saliņām sadalīta vairākās daļās, katru pārejas daļu regulē ar atsevišķu 
luksoforu.
Personām ar redzes traucējumiem paredzētā s skaņas signālu ietaises tiek 
uzstādītas no transporta līdzekļu piebraukšanas puses, ja īpašu apstākļu dēļ 
(piemēram, montāžai balstā nav vietas) nav paredzēts cits šo ietaišu 
uzstādīšanas paņēmiens. Uzstādot luksoforu ar kādu citu paņēmienu, jāievēro 
nosacījums, ka ielas vai tās daļas pāriešanu pa pāreju sākušai personai jādzird 
skaņas signāls no transporta līdzekļu piebraukšanas puses. Šī ir t. s. „labās 
puses regulēšana“ (skat. Zīmējumu 4.). Gadījumā, ja nav zaļo gaismu 
izsaucošo pogu, skaņas signālu ietaises var uzstādīt atsevišķos korpusos vai 
pie gājēju luksoforiem. 

Zīmējums 4. Skaņas signāla ietaises izvietojums gājēju pārejā (Luksoforu 
projektēšana, TIEH 2100040-05, zīmējums 7F-1.5.).

2.2.4. Riteņbraucēju luksofori.
Riteņbraucēju luksoforus kust ības regulēšanai gājēju pārejās parasti 
neizmanto. Luksoforus var izmantot, piemēram, speciālās riteņbraucēju 
trasēs vai gadījumos, kad riteņbraucēju celiņš pretējā brauktuves pusē 
pārtrūkst, un riteņbraucēju kustība tiek novirzīta uz brauktuvi. Riteņbraucēju 
luksoforu uzstāda pirms gājēju pārejas braukšanas virzienā celiņa labajā 
pusē. Ja nav kādu īpašu nosacījumu, dublējošais luksofors nav obligāts.

2.2.5. Luksofora konstrukcija.
2.2.5.1. Luksofora izmēri un izmantošana.
Standarta luksoforam izejošās apertūras (funkcionējošā atvere) diametrs 200 
mm ±10%, liela gabarīta luksoforam- 300 mm ±10%, gājēju luksoforam- 200 
mm ±10%, riteņbraucēju luksoforam- 80 mm ±10% vai 100 mm ±10%.
Uz ceļiem izmanto standarta izmēra luksoforus ar izejas apertūras diametru 
200 mm ±10%. Liela gabarīta luksoforus un transporta luksoforus izņēmuma 
gadījumos var izmantot augstas kategorijas trasēs (kustības ātrums 60 - 70 
km/ st.) kā augšējos luksoforus.
Maza gabarīta dublējošos luksoforus izmanto krustojumos pilsētās, kur 
standarta luksoforu uzstādīšanai nepieciešami papildus balsti, vai objektos, 
kur standarta izmēra dublējošos luksoforus grūti saskatīt, piemēram, spilgtās 
saules gaismas dēļ. 

2.2.5.2. Luksoforu lampas un elektroinstalācija.
Transporta luksoforiem izmanto zemsprieguma (230 V) kvēlojošās lampas 
vai gaismas diožu lampas. Krustojumā jāizmanto viena tipa lampas. 
Luksoforos jāizmanto tikai speciālās luksoforu lampas. Mūsdienu luksoforos 
izmanto galvenokārt gaismas diožu lampas.
Luksoforos jāizmanto lokanie barošanas kabeļi, kuru garums ļauj kabeļus ērti 
pievienot luksofora balsta spaiļu rindai.
Luksoforus zemē saskaņā ar standarta SFS 6000 prasībām.

2.3. Luksofora balsti.
2.3.1.  Luksofora balstu augstums un izmantošanas objekti.
Luksofora standarta balsta augstums 4, 5 m, zema balsta augstums - 4,0 m, 
augsta balsta augstums- 6,0 m. Speciālā balsta ar uzstādītu izsaukšanas pogu 
augstums- 1,8 m.

Zemus balstus izmanto objektos, kur pirms krustojuma uzstādītā dublējošā 
luksofora augstumam jābūt mazākam kā parasti. Augstos b alstus izmanto 
objektos, kuros labākas redzamības nodrošināšanai luksofors jāuzstāda 
augstāk kā parasti.
Luksoforu montē luksofora balsta virsotnē. Apgaismošanas balstā vai portāla 
balstā luksoforu uzstāda 4,0 vai 4,5 m augstumā, šis augstums atbilst 
uzstādīšanas augstumam luksofora balstā. 

2.3.2. Luksofora balsta novietojums.
Luksofora balsta novietojumu aprēķina sekojoši:
- attālums līdz ar borta akmeņiem aprīkotas brauktuves malai- 0,75 m,
- uz šaura trotuāra- attālums līdz borta akmeņu malai- 0,5 m,
- attālums līdz borta akmeņu malai- 1,1 m, ja balstam uzstādīta zaļā signāla 
izsaukšanas poga, un brauktuve ar sadales joslu atdalīta no riteņbraucēju un 
gājēju trases,
- attālums līdz ceļa malai- 1,1 m, ja ceļa posmā nav uzstādīti borta akmeņi 
un iežogojumi,
- attālums no aiz nožogojuma uzstādīta balsta līdz nožogojumam- ne mazāks 
par 0,6 m,
- attālums līdz gājēju pārejas malai- 0,5 m.

Zīmējums 5. Balsta novietojums un luksofora orientācija (Nacionālā šoseju 
ceļu pārvalde TY 12/233, daļa).

2.3.3. Luksofora aizmugures panelis.
Labi saskatāms luksofors ir nozīmīgs transporta drošas kustības organizācijas 
faktors. Lai uzlabotu luksofora signālu redzamību, luksofori aprīkoti ar 
aizmugures paneļiem. Aizmugures panelis palielina luksofora signāla un aiz 
luksofora esošā fona kontrastu. Luksoforos izmantojamie aizmugures paneļi 
parādīti Zīmējumā 6.
Aizmugures paneļus izmanto virs brauktuves uzstādāmos luksoforos. Ar 
aizmugures paneļiem apgādāti arī galvenie luksofori un uz stop - līnijas 
novietotie dublējošie luksofori, ja:
1. ierobežotais kustības ātrums lielāks par 50 km/st.,
2. ierobežotais kustības ātrums ir 50 km/st., un uzstādītie luksofori ir 
atsevišķi stāvoši, tie ir gājēju luksofori, pirmie luksofori ceļa vai ielas posmā, 
ja luksofori nav labi saskatāmi, pi emēram, saules zemā stāvokļa pret 
horizontu dēļ.
Mazā gabarīta dublējošos luksoforos aizmugures paneļus neuzstāda.

Zīmējums 6. Transporta luksofora aizmugures panelis (Luksoforu 
projektēšana, TIEH 2100040-05, zīmējums 7F-1.8.).
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2.4. Transporta detektori.
2.4.1. Vispārējās norādes.
Kustībā esošo un stāvošo transporta līdzekļu un gājēju identificēšanai 
luksoforos uzstāda detektorus.
Detektori paredzēti luksofora zaļās gaismas signāla izsaukšanai un signāla 
pagarināšanai. Detektori dod iespēju nomērīt kust ības ātrumu un saskaitīt 
transporta līdzekļus.
Parasti izmanto sekojošus detektorus:
- cilpas detektors,
- infrasarkanās gaismas detektors,
- radiolokācijas detektors ( Doppler radari).
- izsaukšanas poga,
- kameras tipa detektors.

2.4.2. Cilpas detektors.
Cilpas detektors sastāv no zem ceļa seguma ieguldītas induktīvas cilpas, starp 
cilpu un aparātu ieguldīta kabeļa un vadības blokā novietota pastiprinātāja.
Cilpas detektori dalās trīs grupās:
- Klātbūtnes detektors. Detektora uzdevums - fiksēt pirms stop - līnijas 
apstājušos un stop- līniju līniju šķērsojošos transporta līdzekļus. Klātbūtnes 
detektors obligāti jāuzstāda krustojumos ar nemirgojošu sarkano stop -
signālu. Par klātbūtnes detektoriem izmanto „ quadropole” detektorus un 
detektorus- astotniekus. Ja transporta kustības virzienā nav uzstādīts pārejas 
detektors, par klātbūtnes detektoru labāk izmantot detektoru- astotnieku, jo 
tas mopēdus un motociklus uztver labāk par „ quadropole” detektoru. 
- Pārejas detektora uzdevums- identificēt tam garām braucošos transporta 
līdzekļus.
- Citi detektori faktiski ir pamata detektoru kombinācijas, piemēram:
• sastrēguma detektors,
• riteņbraucēju detektors (detektoru pāris),
• garu transporta līdzekļu detektors,
• satiksmes ātruma izmaiņas detektors (detektoru pāris),
• autobusu detektors ( gara cilpa).

Zīmējums 7. Cilpu detektori (Luksoforu projektēšana, TIEH 2100040 -05, 
zīmējums 7F-2.1.).

Garu autotransporta līdzekļu identificēšanai izmanto divus taisnā leņķī pret 
kustības virzienu novietotus taisnstūra veida detektorus, attālums starp 
detektoriem apmēram 10 m. Izmantojot speciālu programmu ar mēģinājumu 
metodi, tiek noteikts brauktuves posms, kurā detektoru pāris pēc 
saņemtajiem secīgajiem signāliem identificē garu transporta līdzekli.
Divriteņu identifikācija arī notiek, izmantojot divus taisnstūra veida 
detektorus. Detektori novietoti 45 grādu leņķī pret kustības virzienu, attālums 
starp detektoriem - 20 cm, mērot pa braukšanas asi. Detektoru garo malu 
garums- 80 cm. Atšifrējot secīgi ienākošos signālus, tieknoteikts braukšanas 
virziens. Izmantojot speciālu programmu ar mēģinājumu metodi, var dot 
uzstādījumu, ka ar luksoforu veicamo satiksmes regulēšanu ietekmē tikai 
noteiktā virzienā braucoši divriteņi. 
Taisnstūra veida detektoru pāris dod iespēju izmērīt t ransporta līdzekļu 
kustības ātrumu. Detektoru izvietojums un izmēri atkarīgi no 
izmantojamajiem tehniskajiem līdzekļiem.
Garu taisnstūra detektoru var izmantot arī autobusu identificēšanai. Tas dod 
iespēju samērā precīzi atšķirt autobusu no citiem transporta līdzekļiem.
Ceļu luksoforu uzstādīšanas projektam jāsatur sekojoši katra cilpu detektoru 
dati:
- kods,
- vadītāja tips,
- novietojums braukšanas joslā,
- garums un pārējie izmēri,
- uzstādīšanas leņķis pret kustības virzienu,
- vagas dziļums,
- vadītāja vijumu skaits,
- savienojumu kārbas/ savienojumu akas novietojums.

2.4.3. Infrasarkano staru un radiolokācijas detektori.
Infrasarkano staru detektoru darbība balstās uz objekta siltuma starojuma 
izmaiņu fiksēšanu. Luksoforu vadīšanai izmanto šaurus inf rasarkano staru 
kūlīšus. Infrasarkano staru detektoru izmantošanu ierobežo to jutīgums pret 
mainīgajiem apkārtējās vides apstākļiem. Piemēram, sniegs vai gaismas 
armatūras piesārņojums, braucošo automobiļu radītās siltā gaisa plūsmas un 
tml. var būt par kļūdainas darbības iemeslu. 
Ja ar infrasarkano staru detektoru jāidentificē transporta plūsmas dažādās 
brauktuves joslās, infrasarkano staru kūlīši jāvirza ne tālāk par 10 metriem 
no uzstādīšanas balsta.
Radiolokācijas detektora darbība balstās uz detektora nosūtīto mikroviļņu 
starojuma frekvences maiņu pēc viļņu atstarošanās no braucošā objekta. Ar 
radiolokācijas detektoru kontrolējamajā virzienā braucošo objektu 
atpazīšanai izmanto platu indicējošo staru kūlīti. Radiolokācijas detektoru 
izmanto tikai tajā gadījumā, ja pāri kontrolējamajām kustības joslām virzītā 
indicējošā kūlīša daļa var tikt novirzīta ceļa daļā, kur detektējamajā virzienā 
transporta plūsmas nav. 
Vislabāk radiolokācijas detektors noder aktīvas transporta plūsmas 
detektēšanai kustības virzienā platā ceļa posmā. 
Pēc raksturojumiem cilpu detektors vislabāk noder transporta regulēšanai ar 
luksoforu, šim nolūkam tas ir labāks par infrasarkano staru detektoru un 
radiolokācijas detektoru. Infrasarkano staru detektoru un radiolokācijas 
detektoru priekšrocība ir iespēja tos novietot aiz brauktuves robežām, kā 
rezultātā:
- detektora montāža un apkalpošana stipri vienkāršojas, jo nav jāstrādā uz 
ceļa brauktuves,
- detektorus nevar sabojāt, izpildot darbus uz ceļa brauktuves, tos nevar 
sabojāt ceļa seguma sagrūšana,
- detektori neizvirza prasības ceļa seguma biezumam un ceļa seguma 
stāvoklim.

2.4.4. Poga.
Nospiežot pogu, gājējs var izsaukt zaļo signālu trases šķērsošanai ar 
luksoforu regulējamā gājēju pārejā.
Pogu korpusā parasti ir uzstādīta lampiņa , kura signāla pieņemšanas brīdī 
iedegas. Pogu korpusā atrodas arī personām ar redzes traucējumiem 
paredzētā skaņu signālu ietaise. 

2.5. Vadības aparāti.
2.5.1. Vispārējās norādes.
Luksofora darbību vada krustojumā novietots taimeris, kurš sastāv no aparātu 
skapja un vadības aparatūras. Vadības aparātā izdarīti visi satiksmes 
regulēšanai krustojumā nepieciešamie iestatījumi. Tehnisko un funkcionālo 
raksturojumu prasības iekļautas dokumentā „Ceļu būves un savietoto ceļu 
būves darbu vispārējās prasības. Luksofori.“ (TIEH 2200025-04).  

2.5.2. Aparātu skapis.
Aparātu skapis- no tērauda skārda izgatavots speciāls skapis, līdzīgs kabeļu 
sadalnes skapim. Skapja durvis atveras pilnīgi, lai visi skapī novietotie 
aparāti būtu labi pārskatāmi. Skapja durvīm jābūt aizveramām ar centrā, kā 
arī durvju augšējā un apakšējā malā novietotiem aizbīdņiem. Skapim jābūt 
aprīkotam ar noslēdzamu rokas vadības bloku.
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Zīmējums 8. Aparātu skapja aparātu izvietojuma principiāla shēma 
(Nacionālā šoseju ceļu pārvalde, TY12/227). 

Zīmējuma 8. detaļas:
1. datu pārvade,
2. loģika,
3. lokālās regulēšanas slēdzis,
4. nomaināmās spailes un elektroenerģētikas kompānijas barojošā līnija,
5. galvenais kūstošais drošinātājs un kopējais slēdzis,
6. elektroenerģijas skaitītājs (kWh),
7. luksoforu objektu vadu aizsardzības relejs,
8. kontaktu ligzda apkalpošanas iekārtām,
9. zemēšanas kopne,
10. 230 V zemsprieguma kabeļu vadītāju šķērsgriezumam atbilstošas atsperu 
spailes,
11. loģikas ātrās savienošanas spailes,
12. kabeļu ievadu atloki ar blīvējumiem,
13. pārnesamais gaismeklis daba vietas apgaismošanai, 
14. zīmējumu novietne,
15. aizbīdnis,
16. skapja cokols.

2.5.3. Vadības aparatūra.
2.5.3.1. Vispārējās norādes.
Vadības aparatūrai jāatbilst standartā SFS-EN 12675 „Gaismas signalizācijas 
ietaišu vadības aparāti. Drošības funkcionālās prasības.” izvirzītām 
prasībām.

2.5.3.2. Vadības paņēmieni.
Laika iestatījumi un pārslēgšanas laiki.
Signālu vadībai jānotiek pa luksoforu objektiem. Jānodrošina iespēja 
izmainīt zaļā, dzeltenā un sarkanā signāla laikus katram luksofora objektam 
neatkarīgi no citu luksoforu grupu laika iestatījumiem. No 0 līdz 20 
sekundēm garu laika operāciju precizitātei jābūt ± 0,2 sekundes, bet pārējos 
gadījumos ± 1 sekunde.
Nostrādes aizture (laiks no objekta identificēšanas signāla saņemšanas līdz 
luksofora vadības signāla nodošanas brīdim) nedrīkst pārsniegt 0,5 sekundes.
Signālu nomaiņas ilgumi transporta līdzekļu grupām:
- Sarkanais- dzeltenais signāls- 1,5 sekundes (regulēšanas diapazons 1- 1,5 
sekundes). Pauze pirms sarkani- dzeltenā signāla- 1 sekunde,
- dzeltenā signāla regulēšanas diapazons - 1- 10 sekundes. Nemirgojošā 
dzeltenā signāla ilgums- 3- 4 sekundes. Dažreiz pieļauj mirgojošu signālu-
3- 4 sekundes.
Pavadošā skaņas signāla regulēšanas laikiem jāatbilst atbils tošā gājēju 
pārejas luksofora regulējumiem vai luksofora uzstādīšanas projektam.

Minimālais sarkanā signāla ilgums - 2 sekundes, ja projektā nav citas 
informācijas.

Vadības aparāta programmēšana.
Dažus vadības aparāta parametrus var ieprogrammēt no vadības pults. 
Aparāta iestatījumiem jābūt redzamiem uz displeja. Nesankcionētas 
piekļuves iespēja jānovērš, izmantojot bloķējošas programmas. Rīcībā esošs 
portāls „ethernet” dod iespēju izdarīt nelielas izmaiņas, nepārtraucot 
ekspluatāciju. 
„Jānodrošina sekojošas vadības aparāta programmēšanas iespējas:

- 4 programmas un vismaz 8 fāzes autonomā režīmā, 
- savstarpēji saskaņotā režīmā 8 programmas ar no programmas atkarīgu fāžu 
secību, 
- luksoforu objektu programmēšana saskaņā ar Nacionālās šoseju pārvaldes 
tipveida zīmējumiem Ty12/251-252,
- detektoru loģikas programmēšana saskaņā ar Nacionālās šoseju pārvaldes 
tipveida zīmējumu Ty12/253,
- speciālā tehniskā programmēšana saskaņā ar Nacionālās šoseju pārvaldes 
tipveida zīmējumu Ty12/254,
- programmu nomaiņas gr afiks un pārslēgšana nemirgojošā/ mirgojošā 
režīmā.
Režīms „ieslēgt/ mirgojošs/ atslēgt”.
Aparātam jāatļauj pārslēgums „ieslēgt/ mirgojošs/ atslēgt” visa projekta 
ietvaros, vadoties no par transporta kustību ienākošās informācijas un/ vai ar 
taimera palīdzību.
Piemēram, pēc ekspluatācijas nobrukšanas signāli jāieslēdz caur mirgojošo 

dzelteno, kura garumu katram objektam izvēlas individuāli.
Standarta situācijā pāreja uz mirgojošo dzelteno signālu vai luksoforu pilnīga 
atslēgšana notiek sekojoši:
- ja galv enajā virzienā deg zaļais signāls, vadībai uzreiz jāpāriet uz 
„dzeltenais mirgojošais/ pilna atslēgšana”,
- ja galvenajā virzienā nedeg zaļais signāls, vadībai iespējami ātri jāpāriet uz 
regulējamo pagaidu režīmu, visus luksoforu objektus pārvedot uz sarka no 
signālu.
Pāreja uz „dzeltenais mirgojošais/ pilna atslēgšana” tiek veikta gadījumā, ja 
kontroles sistēma atklājusi aparāta bojājumus, bet manuālajā režīmā -
nekavējoties.

Programmu pārslēgšana.
Programmu pārslēgšanas punkti tiek norādīti projektā. Progr ammas 
pārslēdzot, pieļauj gaidīšanas laika kontroles apiešanu.

Vadības kalendārs.
Jābūt nodrošinātai iespējai programmēt ar taimeru vadāmo programmu izvēli 
no klaviatūras. Programmēšanas precizitāte - apmēram 10 minūtes. 
Jānodrošina iespēja programmēt grafikus dažādām nedēļas dienām, sadalot 
grafiku pa nedēļas dienām, vismaz piecās grupās.

Uzspiestā vadība.
Jābūt iespējai nodrošināt uzspiesto distances vadību (piemēram, ugunsgrēka 
aizsardzība). Uzspiestās vadības piemērs - dzeltens mirgojošs signāls un 
noteiktu luksoforu objektu pārvešana uz pastāvīgu zaļo signālu. Uzspiestās 
vadības pārvešanu stacionārā režīmā jāizdara, izmantojot distances vadības 
režīmu un pagaidu režīmu. Uzspiestās vadības izmantošanas un pārejas uz 
stacionāro režīmu nepieciešamība norād īta projektā. Mūsdienās standarta 
luksoforos mirgojošā dzeltenā signāla vietā izmanto „uzspiesto zaļo” signālu.

Rezerves programma.
Ja nepieciešams (piemēram, sniegs un ledus traucē detektoru normālu 
funkcionēšanu), jānodrošina iespēja no interfeisa veik t manuālu vai 
automātisku rezerves programmas izvēli. 
Mūsdienās tādas rezerves programmas izmanto tikai dažos objektos. Tās 
vairs nav obligātas.

Izmēģinājuma darbināšana.
Vadības aparātam jānodrošina izmēģinājuma darbināšanas iespēja. 
Izmēģinājuma darbin āšanas procesā aparātam un signālu lampām 
jāfunkcionē standarta režīmā pie atslēgta luksofora. 
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Vadība sabojāta detektora gadījumā.
Ja detektors sabojājas (piemēram, nolietošanās dēļ), ar detektoriem vadāmos 
luksoforu objektos jānodrošina maksimāla ilguma zaļais signāls, citiem 
luksoforu objektiem darbojoties standarta režīmā. Detektora bojājums tiek 
traktēts kā pastāvīgs fāzes izsaukums ar zaļās gaismas signāla pagarinājumu. 
Izņēmumus norāda projektā.

Izsaukuma pogu darbība.
Izsaukuma pogas korpusā novietotajai signāla lampai jāiedegas izsaukuma 
reģistrēšanas brīdī.
Signāla lampām jāiedegas visās gājēju pārejās vai pāreju daļās, jāiedegas 
signāliem luksoforos, kuros gaisma mainās uz zaļo bez izsaukuma, 
piemēram, piespiedu izsaukuma rezultātā, izsaukuma nocitas pārejas pogas 
vai no transporta detektora izsaukuma. Izņēmumus norāda projektos.

Vadības paņēmienu prioritārā secība.
Dažādu vadības paņēmienu prioritārai secībai jābūt sekojošai:
1. mirgojošais dzeltenais,
2. manuālās vadības režīms,
3. uzspiestās vadības režīms,
4. pagaidu vadības režīms,
5. ceļu kustības vadība.
Dažādu objektu vadības prioritārajai secībai jābūt sekojošai: 
1. kontrolieris,
2. galvenā vadības pults/ vadības pults.

2.5.3.3. Kontroles uzbūve un signālu lampas.
Darba slēdži.
Kontrolierim jābūt apgādātam ar vismaz šādiem darba slēdžiem:
1.Slēdzis/ slēdži, kuri ļauj:
- atslēgt luksoforu,
- ieregulēt mirgojošu dzelteno gaismu,
ieregulēt standarta režīmu (jānodrošina centralizētās vadības / autonomās 
vadības un citu iespējamo vadības p aņēmienu izvēle, izmantojot 
programmējošu ietaisi). 
2. Slēdži vai analogas ietaises, kas no katra detektora vai pogas ļauj mākslīgi 
aktivizēt izsaukumu vai režīma pagarināšanu. 
Rokas režīma ieslēgšanas slēdža nepieciešamību un galvenās vadības ietaises 
darba slēdžus norāda projektā.

Signālu lampas.
Kontrolierim jābūt apgādātam ar signālu lampām, kuras informē par gaismas 
vadības režīmiem.
1. Ceļa luksofors bojājuma rezultātā mirgojošas dzeltenās gaismas režīmā vai 
atslēgtā režīmā.
2. Luksofora signālu la mpas (zaļā, dzeltenā un sarkanā), parāda katra 
luksofora objekta tekošo signālu.
3. Luksoforu objektu vadības indikatori rāda sekojošu informāciju par katra 
luksofora objekta darbu:
- zaļā signāla laikā: aktivizēts minimālais zaļā signāla pastāvēšanas laik s, 
aktivizēts zaļa signāla pagarinājums,
- sarkanā signāla laikā: aktivizēts zaļā signāla izsaukums, aktivizēta nākošās 
fāzes grupa,
- zaļā un sarkanā signālu laikā- luksofora objekta miera stāvokli.
4. Detektora režīma indikācijas (cilpas, izsaukuma pogas , infrasarkanie 
detektori un tml.), rāda aktīvo/ pasīvo detektora stāvokli.
5. Speciālo funkciju aktivitātes/ pasivitātes indikācijas lampas.. Indikācijas 
vajadzības tiek norādītas projektā.
6. Centralizētās vadības, autonomās vadības un tekošās programmas
indikācijas lampas.

Bojājumu kontrole.
Kontrolieriem jābūt ar sekojošām kontroles funkcijām un šādu bojājumu 
noteikšanas sistēmu:
1. Pieļaujams izmantot divus kontroles kontūrus. Ja projektā nav citu 
norādījumu, galveno luksoforu kontrolē atsevišķi, bet pārējos luksoforus-
visus kopā. Objekta sarkanos signālus parasti pieslēdz vienam vadam, 
kontroli veic ar plūsmas metodi (virs brauktuves novietotos augšējos 

luksoforus parasti nekontrolē). Bojājumu lokalizācijai jāizmanto sistēma, 
kura identificē kontūru,kurā bojājums noticis.
2. Luksoforu objektu signālu bojājumu kontrole saistīta ar uzbraukšanas 
draudiem. Mūsdienās kontrolē arī dzeltenos signālus.
3. Aizsardzības laiku kontrole.
4. Vadības laika vai maksimālā aprites cikla kontrole ( neskatoties uz 
izsaukumu, luksofora objekts noteiktu laiku nesaņem zaļo signālu).
5. Nepietiekoša no detektora pienākošā informācija. Ar projektu noteikts 
maksimālais laiks, kurā no detektora nav pienācis neviens impulss. Kontrole 
attiecas uz projektā norādītiem detektoriem un diennakts stundām.
6. No detektora pienākošā pastāvīgā informācija. Ar projektu noteiktais 
maksimālais laiks, kurā detektors pastāvīgi aizņemts.
Kontrole skar arī iespējamo skaņas pavadījumu.
Punktos 1. un 2. norādīto kontroli jāveic pēc reaktīvās strāvas principa vai ar 
citu pieņemamu paņēmienu.
Ja pastāv punktos 1 - 4 norādītie bojājumi, kā arī citi nopietni bojājumi, 
luksofors jāpārslēdz uz mirgojošu signālu.
Ja pastāv punktā 5 norādītais bojājums, detektora vadītājam objektam 
maksimālā laikā jāpienāk pastāvīgā zaļā signāla un tā pagarinājuma 
izsaukums, ja projektā nav norādīta cita informācija.
Ja pastāv punktos 1 - 6 norādītie bojājumi, avārijas signāls jāpadod kā uz 
kontrolieri (vizuāli pamanāms avārijas signāls), tā uz galveno vadības ietaisi 
vai kontroles skapi saskaņā ar projektu.

2.5.3.4. Detektora funkcijas.
Atkarībā no tehniskā risinājuma detektors parasti sastāv no detektora bloka, 
savienojošā kabeļa un jutīgā elementa. Par jutīgo elementu parasti izmanto 
cilpu, pogu vai infrasarkano indikatoru.
Detektora loģika ir programmas daļa, kurā tiek apstrādāts no detektora 
pienākušais impulss ar nolūku nodrošināt tā izmantošanu luksofora objekta 
vadīšanai. 
Jānodrošina induktīvo detektoru jutības ieregulēšanas iespēja- ātrā (apmēram 
2 sekundes) un lēnā balansēšana (no 5 līdz 30 minūtēm).
Induktīvo detektoru jutīguma ieregulēšana jāveic, lai nodrošinātu sekojošu 
transporta līdzekļu identifikāciju ar induktīvajām cilpām (nepieciešamais 
jutīgums tiek norādīts projektā): 
- visi transporta līdzekļi, izņemot divriteņus,
- pirmkārt, divriteņus, kā arī citus transporta līdzekļus,
- tikai autobusus.
Identificēšanai jābūt iespējamai pie kustības ātruma 5- 90 km/ stundā, un ar 
10 cm dziļumā zem ceļa pārklājuma novietotām cilpām.
Detektoru loģikas nepieciešamās funkcijas norādītas Nacionālās šoseju ceļu 
pārvaldes tipveida zīmējumā Ty12/253.
Ierīcēm jānodrošina informācijas par transporta plūsmas apjomiem 
saglabāšana katram detektoram atsevišķi. Informāciju nodod uz centrālo 
procesoru.

2.5.3.5. Autonomie vadības aparāti.
Autonomajam vadības aparātam jānodrošina pilna satiksmes procesa vadība 
ar transporta detektoru un izsaukuma pogu palīdzību. Ja nepieciešams cits 
vadības paņēmiens, to norāda projektā.
Vadību jārealizē pēc luksoforu objektu vadības principa, objektus vadot 
atsevišķi pa luksoforu grupām (pa satiksmes virzieniem un gājēju pārejām). 
Projektā norāda luksoforu objektus, to veidotās galvenās fāzes un starpfāzes, 
kā arī citas vadības funkcijas. Zaļais signāls parasti iedegas tikai uz konkrētā 
objekta izsaukuma pamata. Projektā norāda arī citus zaļā signāla aktivēšanas 
paņēmienus.
Dažādu luksoforu objektu zaļā signāla pastāvēšanas sākumam un beigām 
jāatbilst kā aizsardzības laikiem, tā arī citiem programmējamiem 
atkarīgajiem lielumiem.
Luksoforu objektu nepieciešamās funkcijas norādītas Nacionālās šoseju ceļu 
pārvaldes tipveida zīmējumā TY12/251.
Iespējamie specifiskie rādītāji (piemēram, sabiedriskā transporta prioritāte, 
t.s. redakcijas nosacījumi un tml.).

2.5.3.6. Centralizētā vadība.
Galvenā vadības pults koordinē kontrolieru darbību un kontrolē to darbību. 
Vadības aparāts izvēlas un nomaina programmas. Centralizētajā vadības 
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sistēmā kontroliera darbība pakļauta galvenajam vadības aparātam vai 
vadības pultij. Vadības aparāti signālu apriti uztur uzdotajāsrobežās.
Programmu nomaiņai jānotiek minimālā laikā pēc atbilstošas komandas 
nodošanas. Programmu nomaiņai jānotiek lēzeni, bez liekām aizturēm. 
Programmu nomaiņas procesā nedrīkst samazināties dažādiem luksofora 
objektiem paredzētie aizsardzības laiki. P rogrammu nomaiņa nedrīkst būt 
atkarīga no dažādu programmu nulles punktu savstarpējiem stāvokļiem.
Projektā norādīts vadības aparāta vadīšanas paņēmiens centrālās vadības 
nenostrādāšanas gadījumā, piemēram, bojājuma dēļ. Lielajai vadības pultij 
(piemēram, luksoforu datoram) tiek sastādīts atsevišķs projekts.

2.5.3.7. Informācijas pārvade.
Vadības sistēmai (vadības pults/ vadības aparāts) jābūt apgādātai ar releju 
izvada vai datu izvada veida avārijas signāla atkārtotājiem. 
Releju izvadiem jābūt paralēliem, apgādātiem ar katram signālam atsevišķi 
noslēdzamiem kontaktiem, izvadi jāapvieno spaiļu rindās.
Datu izvads - ethernet nodrošina datu apmaiņu starp dažādām ietaisēm. 
Izvados jāizmanto kopējais sakaru protokols un programmēšanas valoda.
Nosūtāmās vai sec īgajos sakaru savienojumos izmantojamās informācijas 
formas vienmēr jādokumentē pa datu blokiem bitu līmenī.
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3.Luksoforu montāža
3.1. Zīmējumi.
3.1.1. Pasūtītāja sastādītie dokumenti.
Celtniecības projektā ietilpst sekojoši dokumenti:
- darbu apraksti atsevišķi pa darbu veidiem,
- vispārējās kvalitātes prasības un tehniskie nosacījumi,
- projekta zīmējumi:
• nosacītais plāns, kurā norādīts vadības ietaišu, kabeļu un elektrisko 
savienojumu izvietojums,
• pagaidu shēmas un savienojumu shēmas,
• pārējie zīmējumi,
- darba operāciju saraksti,
- tipveida zīmējumi.

3.1.2. Iekārtas piegādātāja sastādītie darba zīmējumi.
Darba zīmējumos ietilpst:
- vadības ietaišu (skapju, luksoforu un tml.) konstruktīvie darba zīmējumi,
- vadības ietaises aparātu saraksts un bloku izvietojuma shēma,
- iekārtu ekspluatācijai nepieciešamās funkcionālās shēmas un apraksti, 
- pieslēgumu shēmas un/ vai saraksti,
- montāžas zīmējumi,
- pilns programmēšanas dokumentu komplekts.
Iekārtas piegādātājam informācija par aparāta pirmreizējo programmēšanu 
un tajā ienestajām izmaiņām jāglabā vismaz 15 gadus.
3.1.3. Nosacītā plāna nosacītie apzīmējumi.
Nosacītajos plānos izmanto Nacionālās šoseju ceļu pārvaldes tipveida 
zīmējumā TY12/201 norādītos luksoforu nosacītos apzīmējumus.

Zīmējums 9. Luksoforu nosacītie apzīmējumi 1.(Nacionālās šoseju ceļu 
pārvaldes tipveida zīmējums TY12/20., daļa).

Zīmējums 10. L uksoforu nosacītie apzīmējumi 2.(Nacionālās šoseju ceļu 
pārvaldes tipveida zīmējums TY12/201, daļa).

3.2. Balsta pamata un balsta montāža.
3.2.1. Balsta pamata montāža.
Balsta montāžu veic saskaņā ar nosacīto plānu un darba zīmējumu TY 12/233 
ar precizitāti līdz 10 cm. Balsta pamata montāžu veic saskaņā ar tipveida 
zīmējumu TY 12/232. 

Zīmējums 11. Luksofora pamata montāža.(Nacionālās šoseju ceļu pārvaldes 
tipveida zīmējums TY12/232. daļa).
Pamata būvbedri atkarībā no grunts īpašībām un no darbu izpildes drošības 
prasībām rok ar maksimāli pieļaujamiem būvbedres nogāzes slīpumiem. 
Būvbedres rakšanas vietā esošo klints pamatni saspridzina. Būvbedres 
dibenā esošie karjera akmeņi jāapber ar šķembām, un pirms pamatu 
ielikšanas saskaņā ar projekta zīmējumiem, būvbedres dibenu aizpilda ar 
izlīdzinātu oļu klājumu. 
Būvbedri aizber ar rupjgraudainām smiltīm vai ar vēl rupjgraudaināku 
neizsalušu ak meņus nesaturošu grunti. Aizberamo materiālu akurāti pa 
slāņiem noblietē, katra slāņa biezums- ne lielāks par 30 cm.
Lai nepieļautu konstrukcijas krišanu, balstu pamatam piestiprina tikai pēc 
būvbedres aizbēršanas.
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3.2.2. Balsta montāža.
Balstu uzmanīgi uzstāda uz pamata tā, lai nesabojātu vai neieķīlētu kabeļus. 
Kabeļu instalēšana jāveic pēc balsta montāžas. Savienojumu izpildīšanai 
paredzētais atvērums jāpagriež tā, lai atvērumā neiekļūtu liekas šļakatas, un 
tas nepaliktu zem uzstādāmās ceļa norādes zīmes.

3.3. Vadības skapja cokola montāža.
Vadības aparāta skapis jāuzstāda apmēram 2 metrus platā un 10 metrus garā 
apkalpošanas laukumā. Laukumā jāparedz vieta apkalpošanas automobilim. 
Vadības skapja cokola montāžu veic pēc tā paša principa kā kabeļu sadalnes 
skapja montāžu.

Zīmējums 12. Vadības skapja pamata montāža ( Nacionālās šoseju ceļu 
pārvaldes tipveida zīmējums TY12/232, daļa).

3.4. Kabeļu montāža.
3.4.1. Prasības kabeļiem.
Nacionālās šoseju ceļu pārvaldes 2004. gada 02. aprīļa vadošajā dokumentā 
TY 12/ 225 luksoforu kabeļu montāžai noteiktas sekojošas prasības un 
rekomendācijas:
Loka kabeļi.
Loka kabelis- luksoforu balstus savienojošs vadības kabelis.
Prasības:
vadītājs: atlaidināts varš,
izolācija: PVH,
apvalks: melns PVH,
kabeļu tipi: MCMO 12x 1,5, MCMO 27 x 1,5, MCMO 37 x 1,5.
Aparātu savienošanas kabelis.
Prasības:
vadītājs: atlaidināta vara stieple, diametrs ≥ 0,5 mm,
izolācija: PVH,
grupa: divi pārī savērpti vadītāji,
apvalks: melns PVH, 
kabeļu tipi: WMOHBU 10 x 2 x 0,5, 20 x 2 x 0,5, 50 x 2 x 0,5,
Cilpas kabelis: 
Cilpas kabeli vadības cilpas veidā iegulda asfaltā izgrieztā padziļinājumā.
Prasības:
vadītājs: lokans apalvots vara vadītājs ar šķērsgriezumu 1,5- 2,5 mm2, 
izolācija: EPDM gumija, nominālais spriegums 75 V,
apvalks: PCP gumija, izturība pret minerālieļļas iedarbību tāda pati kā 
kabelim ar karstā bituma apvalku pie apmēram 180-200 C° temperatūras,
kabeļu tipi: UIC 1 x 2,5, PULS 1 x 2.

Cilpas barošanas kabelis.
Cilpas kabeli ar cilpas barošanas kabeli pievieno savienojošajam kabelim.
Prasības:
vadītājs; atlaidināta vara stieple, minimālais diametrs- 1,0 mm,
izolācija: polietilēns,
grupa: divi pārī savērpti vadītāji (>2 pāri),
ekrāns: vismaz kārtains plastikāts uz alumīnija pamata,
apvalks: polietilēns,
kabeļu tipi: VMOHBU 3 x 2 x 1,0 , MCMK 4 x 2,5 + 2,5 S.

3.4.2. Kabeļu trases.
Kabeļus novieto krustojumā saskaņā ar nosacītajiem plāniem un tipveida 
zīmējumu TY 12/231.

Zīmējums 13. Kabeļu trases principiālā shēma ( Nacionālās šoseju ceļu 
pārvaldes tipveida zīmējums TY12/231, daļa).

Zīmējums 14. Kabeļa guldīšanas principiālā shēma.(Nacionālās šoseju ceļu 
pārvaldes tipveida zīmējums TY12/231, daļa).



152

Zīmējums 15. Aizsargājošā kabeļu vada montāžas principiālā shēma. 
(Nacionālās šoseju ceļu pārvaldes tipveida zīmējums TY12/237, daļa).

3.4.3. Kabeļu aizsardzība un kabeļus aizsargājošo cauruļu guldīšana.
Kabeļu aizsardzībai gar kabeļu trasi iegulda kabeļus aizsargājošas caurules. 
Spēka kabeļus un zemsprieguma kabeļus instalē dažādās caurulēs. Kabeļus 
aizsargājošās caurules nokomplektē ar velkošajām stieplēm.
Kabeļus aizsargājošās caurules nedrīkst izmantot drenāžai. Lai nepieļautu 
ūdens uzkrāšanos, kabeļus aizsargājošās caurules iegulda ar nelielu slīpumu. 
Pirms cauruļu guldīšanas tranšejas dibenu izlīdzina. Cauruļu piebē ršanai 
izmanto smalkgraudainas smiltis, pēc tam kabeļu tranšeju drīkst aizbērt ar no 
tās izņemto grunti. Ceļa šķērsojumos ceļa pārklājuma slāņi tranšejas 
aizbēršanas procesā jāatjauno to oriģinālā secībā un jānoblīvē.

Zīmējums 16.  Principiālā shēma kabeļus aizsargājošās caurules guldīšanai 
tranšejā. ( Nacionālās šoseju ceļu pārvaldes tipveida zīmējums TY12/237, 
daļa).

3.4.4. Kabeļu guldīšana kabeļu trasēs.
Kabeļus vienmēr gulda saskaņā ar montāžas instrukcijas prasībām, ievērojot 
pieļaujamos liekuma rādiusus un montāžas temperatūras.
Kabeļus caur balsta pamatā novietoto atvērumu ievelk tā, lai kabeļa gali būtu 
pacelti par 60 cm virs savienošanas nodalījuma atvēruma apakšējās malas. Ja 
balsta tips un savienošanas nodalījuma atvēruma augstums nav zināmi, 
kabeļi jānogriež tā,lai luksofora balsta kabelim brīvā gala garums būtu 1,8 m, 
bet apgaismošanas balsta kabelim- 2,6 m.
Lielāka kabeļu savienošanas rezerve parasti vajadzīga balstiem ar trijiem 
savienošanas atvērumiem, piemēram, objektos, kur ceļu apgaismoš anas 
ietaises uzstāda apvienotajos apgaismošanas portāla balstos.

Zīmējums 17. Kabeļu uzstādīšana luksoforu balstos. (Nacionālās šoseju ceļu 
pārvaldes tipveida zīmējums TY12/241, daļa).

3.4.5. Cilpas detektora montāža.
Cilpas detektora kabeli un tā aiz sargcauruli iegulda pirms bortakmeņu 
uzstādīšanas. Detektora cilpas izvietojums un forma, ieguldīšanas dziļums, 
vijumu skaits un kabeļa raksturojumi tiek uzrādīti nosacītajā plānā. Detektora 
cilpas novietojumu nosaka ar precizitāti līdz 10 cm. 

Mērījumi un iezīmēšana dabā.
Projektā norāda detektora novietojumu attiecībā pret ceļa griezumu, attālumu 
līdz stop- līnijai, asu līnijām vai sānu balstam. Maksimālā novirze no projekta 
mēriem nedrīkst pārsniegt 10 cm. Ceļa segumam uznes cilpu novietojuma 
atzīmes cilpu ieguldīšanai zem ceļa seguma.

Zīmējums 18. Principiālā shēma detektora cilpas novietojumam. 
(Nacionālās šoseju ceļu pārvaldes tipveida zīmējums TY12/234, daļa).

Projektā norāda Zīmējuma 18. piemērā uzrādītos izmērus.
a - attālums līdz detektora priekšējai malai,
b- detektora platums,
l- detektora garums,
α - slīpo detektoru montāžas leņķis pret satiksmes virzienu,
bo и bv- detektora labās un kreisās malas attālums līdz tuvākajam balstam, 
sānu vai ass līnijai.
Padziļinājumu izzāģēšana: ceļa segumā ar dimanta griezēju vai analogu 
izzāģēšanas ierīci izzāģē apmēram 7 mm platus padziļinājumus ( griezums 
A- A). Padziļinājuma dziļums tiek norādīts projektā. Vītā vairāku dzīslu vada 
ieguldīšanai izzāģē 14 mm platu padziļinājumu. 
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Zīmējums 19. Principiālā shēma detektora cilpas padziļinājuma izzāģēšanai, 
ķīļu uzstādīšanai un aizbēršanai. (Nacionālās šoseju ceļu pārvaldes tipveida 
zīmējums TY12/234, daļa).
Izveidojot padziļinājumus, to asās malas noapaļo (punkts A). Padziļinājumus 
iztīra un izžāvē ar spiesta gaisa strūklu.
Vadītāju ieguldīšana: vadītājus iegulda iztīrītajā padziļinājumā saskaņā ar 
projektu. 

Zīmējums 20. Vadītāju ieguldīšanas principiālā shēma. (Nacionālās šoseju 
ceļu pārvaldes tipveida zīmējums TY12/234, daļa). 

Zīmējumā 20: 
1. Vadītāju iegulda padziļinājumā, tam nodrošinot atbilstošu nostiepumu.
Vadītāju padziļinājuma dibenam piestiprina ar montāžas ķīļiem. Kā vadītāju 
izmanto UIC 1 x 2,5 vai analoga raksturojuma vadītāja tipu. Blakus novietoto 
vadītāju strāvām jābūt viena virziena. 
2. Starp cilpu un savienojošo uzmavu novietotajiem vadītājiem jābūt 
savstarpēji savītiem ar vismaz 10 vijumiem uz metru. Kabeļu tīkla vadītājiem 
arī jābūt savstarpēji savītiem.
3. Cilpas vadītāju savienojošajam kabelim pievieno ar termiski nosēdošu 
uzmavu vai ar lietajiem sveķiem piepildītu savienojošo kārbu. Cilpas 
vadītājam un savienojošajam kabelim paredz pievienošanas rezervi -
apmēram 1,5 m remonta darbiem nākotnē.
4. Cilpu ar detektora savienojošo kabeli (VMOHBU 3 x 2 x 1,0) pievieno 
vadības aparātam. Pievienojumu izpilda saskaņā ar piegādātāja instrukcijām.
Pēc vadītāja ieguldīšanas uzstāda ķīļus. Par ķīļiem izmanto porainas gumijas 
izolācijas gabaliņus ( 50- 150 mm). Pēc tam padziļinājumu aizpilda ar šuvju 
aizpildīšanas kompozīta materiālu. Par šuvju aiz pildīšanas kompozīta 
materiālu izmanto sagatavotus maisījumus vai no ar gumiju modificēta 
bituma KB 100 un pulvera veida aizpildītāja izgatavotus kompozītus. 
Maksimālais aizpildītāja apjoms pret kompozīta masu- ne vairāk par 40 %. 
Detektora cilpas kabeli kabeļa akā saskaņā ar montāžas instrukcijām 
pievieno savienojošajam kabelim, kurš, savukārt, pievienots vadības 
aparātam. Par kabeļu aku parasti izmanto apakšējā daļā atvērtu plastmasas 
cauruli (diametrs- 315 mm, garums 30- 70 cm) vai kabeļu plastmasas aku. 
Akas vāks - no lieta čuguna. Kabeļa aka vienkāršo tālāku tehniskās 
apkalpošanas darbu izpildi.
Nobeidzot montāžas darbus, izdara transporta cilpas elektriskos mērījumus 
šādā secībā:
1.Transporta cilpas izolācijas pretestības mērījumi: cilpas izolācijas 
pretestību mēra ar 500 V līdzsprieguma mērinstrumentu.

Mērinstrumenta pozitīvo polu pievieno zemei, bet negatīvo polu -
mērāmajam vadītājam. Mērījumus veic cilpas montāžas veicējs pirms cilpas 
pievienošanas savienojošajam kabelim. Izolācijas pretestībai jābūt ne 
mazākai par 50 kΩ.

2.Aktīvās pretestības mērījumi: aktīvās pretestības mērījumus izmanto 
kabeļa vadītāja nepārtrauktības pārbaudei. Aktīvo pretestību mēra ar 
universālo vai analogu mērinstrumentu nelielu pretestību (< 50 Ω) mērīšanai. 
Cilpu montējošais darbinieks aktīvās pretestības mērījumu izdara montāžas 
darbu izpildes procesā. Savienojumu montējošais darbinieks izmēra cilpas 
un savienojošā kabeļa kopējo aktīvo pretestību pirms savienojošā kabeļa 
pievienošanas vadības aparāta spaiļu rindai. Aktīvajai pretestībai, ieskaitot 
kabeļa pretestību, jābūt mazākai par 10 Ω.

3.Induktivitātes mērījumi: induktivitāti mēra pietiekoša detektēšanas 
jutīgumu nodrošināšanai. Induktivitātes mērīšanai izmanto LCR mērītāju vai 
analogu instrumentu. Cilpu ieguldošais darbinieks induktivitātes mērījumu 
izdara montāžas darbu procesā. Savienojumu montējošais darbinieks izmēra 
cilpas un savienojošā kabeļa kopējo induktivitāti pirms savienojošā kabeļa 
pievienošanas vadības aparāta spaiļu rindai. Induktivitātei jābūt 20- 1000 mH 
robežās atkarībā no cilpas izmēra un vijumu skaita. Lielumam jābūt stabilam, 
t.i. vienam detektoram nedrīkst būt lielas mērījumu rezultātu izkliedes.

Zīmējums 21. Principiālā shēma detektora cilpas vadītāja pievienošanai 
savienojošajam kabelim. ( Nacionālās šoseju ceļu pārvaldes tipveida 
zīmējums TY 12/234, daļa). 

Tabula 2. Transporta cilpas mērījumu protokols.
Mērīšanas objekts Mērījumu veicējs Izmantotie 

mērinstrumenti
Datums.

Cilpas 
kods

Izolācijas 
pretestība 
(kΩ)

Aktīvā pretestība 
(Ω)

Induktivitāte (mH) Papildus 
informācija.

Cilpa Cilpa+ 
savienojošai
s kabelis

Cilpa Cilpa+ 
savienojošais 
kabelis

3.5. Luksofora montāža.
Transporta luksofora virziens jāizvēlas ar aprēķinu, lai tā signāli būtu labi 
redzami no jebkuras braukšanas joslas, uz kuru attiecas luksofora darbība, 
un, lai nebūtu redzami citām joslām paredzētie signāli. Ja nepieciešams, 
luksoforiem uzstāda speciālas nojumītes. Luksofors parasti virzīts uz punktu, 
kas atrodas 1,1 m augstumā virs brauktuves l īmeņa, regulējamā kustības 
virziena vidū un 60 - 100 m (ātrumam 50 - 70 km/ stundā) attālumā no 
krustojuma. Ar distances optiku apgādātais augšējais luksofors atbilstoši 
fokusējas punktā, kurš atrodas 200 - 250 m attālumā no krustojuma. 
Dublējošiem luksoforiem jābūt labi redzamiem arī no automobiļa, kurš 
apstājies pie stop- līnijas. 
Gājēju luksoforam tiek noteikts virziens, ar kuru tiek nodrošināta tā signālu 
maksimāla redzamība no ar luksoforu regulējamās gājēju pārejas puses.
Ja luksoforu uzstāda augstā ba lstā (piemēram, apgaismošanas balstā), tā 
montāžas augstumam jābūt tādam pašam kā luksofora balstā uzstādītajam.
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Zīmējums 22. Luksoforu uzstādīšanas piemēri. ( Nacionālās šoseju ceļu 
pārvaldes tipveida zīmējums TY 12/233, daļa). 

3.6. Izsaukuma pogu montāža.
Izsaukuma pogu uzstāda luksofora balstā 1 m augstumā no gājēju pārejas 
virsmas zem savienojošā atvēruma, pogai tiek noteikts gājējam ērts virziens. 
Virs izsaukuma pogas novieto uzlīmi ar lietošanas instrukciju.
3.7.  Gājēju pārejas skaņas signālu montāža.
Pārejas skaņu signāla līmenim jābūt ieregulētam tā, lai tas būtu pietiekošs no 
apkārtējā trokšņu fona viedokļa, tomēr ne pārāk augsts. Pie pazeminātas 
transporta kustības intensitātes pārāk augsts signāla skaņas līmenis var 
apgrūtināt citu skaņas signālu uztveri vai traucēt apkārtējos.
3.8. Vadības aparāta montāža.
Vadības aparātu uzstāda uz cokola saskaņā ar Nacionālās šoseju ceļu 
pārvaldes tipveida zīmējumu TY 12/232. Aparāta novietojums, arī tā durtiņu 
atvēršanas virziens tiek norādīts projektā. Montējot vadības aparātu, jāizpilda 
elektroenerģētikas kompānijas un ražotāja piestādīto instrukciju prasības.
3.9. Sistēmas pievienošana barojošajam elektrotīklam.
Sistēmas darba spriegums- 230 V. Sadales elektrotīklu uzņēmums iegulda 
barošanas kabeli līdz vadības aparātam. Barošanas kabeli var guldīt arī no 
cita vadības aparāta, ja tas jau ir apgādāts ar elektriskās ķēdes izveidošanai 
pietiekošu trīs fāžu kabeli. Jebkurā gadījumā sadales elektrisko tīklu 
uzņēmumam tiek uzstādītas prasības sprieguma uzturēša nai pieļaujamās 
robežās..
Sadales elektrotīklu uzņēmums var uzstādīt dažādas prasības luksofora 
skapja pievienošanai barojošajam elektrotīklam. Tām jābūt apzinātām pirms 
luksofora skapja pasūtīšanas.

Zīmējums 23. Vadības aparāta novietojums un durtiņu atvēršanas virziens. 
(Nacionālās šoseju ceļu pārvaldes tipveida zīmējums TY 12/232, daļa). 

Zīmējums 24. Galvenā shēma vadības aparāta pievienošanai barojošajam 
elektrotīklam. ( Nacionālās šoseju ceļu pārvaldes tipveida zīmējums TY 
12/226).

3.10. Sistēmas zemēšana.
Sistēmas zemēšana jāierīko saskaņā ar standarta SFS 6000 „ Zemsprieguma 
elektroiekārtas“ prasībām, ievērojot Nacionālās šoseju ceļu pārvaldes 
tipveida zīmējuma TY 12/245 un projekta zīmējuma risinājumus. Par 
zemēšanas elektrodu izmanto 16 mm2 šķ ērsgriezuma vara trosi, kura 
jāsamontē tā, lai zemējuma pretestība nebūtu lielāka par 30 Ω. Zemēšanas 
elektrodu iegulda labi vadošā gruntī. Zemēšanas elektrodu var novietot 
kabeļa tranšejā zem kabeļa.
Zemējuma pretestību mēra pirms sistēmas ievešanas ekspl uatācijā, un 
zemēšanas elektroda izvietojumu iezīmē objekta izpildzīmējumā.

Zīmējums 25. Sistēmas zemēšana un potenciālu izlīdzināšana. (Nacionālās 
šoseju ceļu pārvaldes tipveida zīmējums TY 12/245). 
Zīmējuma 25 objekti:
1. zemēšanas elektrods Cu 16 mm2, zemējuma pretestība – mazāka par 30Ω,
2. galvenais potenciālus izlīdzinošais vadītājs,
3. elektrisko un telekomunikāciju savienojumu pārsprieguma aizsardzība,
4. vadības aparāta zemējums,
5. cilpas/ detektoru vadītāju pārsprieguma aizsardzība,
6. cilpas/ detektoru kabeļu apvalka zemējums.
Galvenajai zemēšanas kopnei pievieno arī loka kabeļu PE vadītājus. Vadības 
aparāta korpusu ar Cu 16 mm2 šķērsgriezuma aizsardzības vadītāju pievieno 
galvenā zemējuma kopnei.
Balstu zemējumu ierīko, pievienojot loka līnij as kabeļa apvalku balsta 
zemēšanas spaiļu rindai un vadības aparāta zemēšanas spaiļu rindai.
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3.11. Sistēmas pievienošanas darbi.
3.11.1. Kabeļu marķēšana.
Marķējumu uznes abos kabeļa galos, kā arī pēc iespējas sadales kārbu un 
pieslēgumu armatūras izvietojuma vietās kā stacionārus apzīmējumus, kas 
satur informāciju par kabeļa tipu un tā gala atrašanās vietu. 

3.11.2. Balsti, luksofori un izsaukuma pogas.
Luksofora balstā montējamo loka līnijas kabeli pievieno balsta spaiļu rindas 
kreisajai pusei, be t izejošo kabeli, luksofora un izsaukuma pogas vadus -
spaiļu rindas labajai pusei. Vienai spailei atļauts pievienot divus vadus. 
Vadītājus pievieno pa grupām vienādā secībā visos balstos ar Nacionālās 
šoseju ceļu pārvaldes tipveida zīmējumā TY 12/245 norād īto paņēmienu 
(Zīmējums 26). Luksoforu objektu savienošanas punktos ieguldīto rezerves 
kabeļu galus atstāj nepievienotus, tos noizolē un aizsargā ar atbilstošu 
paņēmienu.
Vadītāju pagarināšana, balsta iekšpusē pievienojot kabeļa gabalu, aizliegta.
Ārējās i nstalācijas kabeļus konstrukcijām piestiprina ar nerūsējošām 
stiprinājuma detaļām.

Zīmējums 26. Savienojumu piemērs luksofora balstā (Nacionālās šoseju ceļu 
pārvaldes tipveida zīmējums TY 12/241). 
Ārējās instalācijas kabeļus savieno savienošanas kārbā. Kabeļu ievados 
jāizmanto lietošanā atļautas blīves.

3.11.3. Detektora cilpu pievienošana.
Detektoru cilpas pievieno saskaņā ar Nacionālās šoseju ceļu pārvaldes 
tipveida zīmējums TY 12/234. Jāievēro arī piegādātāja speciālo instrukciju 
prasības.

3.11.4. Vadības aparāta pievienošana.
Vadības aparāta pienākošos vai izejošos kabeļus spaiļu rindai pievieno šādā 
secībā:
- transporta luksoforu grupas,
- gājēju luksoforu grupas,
- izsaukuma pogas gājējiem,
- detektoru cilpas,
- vadības aparātus savienojošie vadības kabeļi. 
Detalizēta informācija par instalāciju un pievienojumiem parādīta projektos, 
tabulās un pievienojumu sarakstos.


