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Latvijas energostandartā LEK 015 „Vidsprieguma /6, 10, 20 kV/ gaisvadu
elektrolīnijas galvenās tehniskās prasības” veikt sekojošus papildinājumus un
izmaiņas:

Standarta tekstā aizstāt „Celtniecības normas un noteikumi 2.01.07-85 „Slodzes un
iedarbes” ar „Eirokodeksa standarti”.

Standarta tekstā aizstāt „LEK standarts” ar „LEK energostandarts”.

Punkta 1.1. nosaukumu precizēt un izteikt šādā redakcijā: „Termini”.

Punkta 2.2. 5. un 6. rindkopu izteikt šādā redakcijā:

 koka balstiem – saskaņā ar Latvijas būvnormatīvu LBN 206-14 „Koka
būvkonstrukciju projektēšana”;

 dzelzsbetona konstrukcijas pamatiem – saskaņā ar Latvijas būvnormatīviem
LBN 203-15 „Betona būvkonstrukciju projektēšana” un LBN 212-
15 „Tērauda un betona kompozīto būvkonstrukciju projektēšana”.
Pamatiem un pamatnēm, metāla balstiem un koka balstu metāla
elementiem saskaņā ar LVS EN 1993 „3. Eirokodekss. Tērauda
konstrukciju projektēšana” sērijas un citiem Eirokodeksa standartiem.

Punktu 3.1. izteikt šādā redakcijā „Vēja un apledojuma slodzes gaisvadu elektrolīniju
mehāniskām aplēsēm nosakāmas vadoties no LBN 003-15 „Būvklimatoloģija” un šajā
energostandartā 3.1. un 3.2. attēlos dotajām kartēm.”.

3.1. tabulu papildināt un izteikt šādā redakcijā:

3.1. tabula

Maksimālais normatīvais vēja spiediens augstumā līdz 15 m no zemes

Vēja rajons

Fundamentālais vēja
ātrums 10 m augstumā

virs zemes
(atbilstoši LBN 003-15)

Vēja spiediens qmax , daN/m2

(vēja ātrums vmax , m/s)

II 21 m/s 40 (25)

III
21 m/s (Rīgas jūras līča
piekrastes zonā 24 m/s)

50 (29)

IV
21 m/s (Baltijas jūras

piekrastes zonā 27 m/s)
65 (32)

V 27 m/s 80 (36)

Piezīme: Tabulā dotas vēja spiedienu un vēja ātrumu unificētās vērtības. Fundamentālā vēja ātruma
vērtības dotas saskaņā ar standarta LVS EN 1991-1-4 nacionālo pielikumu. Ar jūras piekrastes zonu
jāsaprot 25 km plata zona gar Baltijas jūras krastu un 15 km plata zona gar Rīgas jūras līča krastu.
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3.2. attēlu aizvietot ar:

3.2. attēls. Latvijas teritorijas iedalījums pēc normatīvā apledojuma sieniņas
biezuma. Karte izveidota pamatojoties uz apledojuma slāņa biezumu uz 10 mm

diametra vadiem 10 m augstumā, kas iespējams reizi 10 gados.

Punktu 3.9. papildināt ar 3.4. tabulu un izteikt šādā redakcijā: „Apledojuma
normatīvo masu uz vadiem  nosaka, pieņemot cilindriskas formas apledojuma masu ar
blīvumu 0,9 g/cm3.

Apledojuma sieniņas biezumu, reducētu uz 10 m augstumu no zemes un vada
diametru 10 mm atkārtojamībai 1 reizi 10 gados, nosaka saskaņā ar apledojuma karti
(3.2. attēls), 3.3. un 3.4. tabulas datiem, pieņemot lielāko vērtību no abās tabulās
noteiktajām vērtībām (3.4. tabulā izvēlās vērtību, kas atbilst objektam tuvākai
apdzīvotai vietai).

3.3. tabula

Apledojuma sieniņas normatīvais biezums 10 m augstumā no zemes
(raksturlielumi, kas iespējami reizi 10 gados, saskaņā ar LBN 003-15)

Apledojuma rajonsNr.
p.k.

Raksturlielumi, kas iespējami reizi 10 gados
I II

1.
Normatīvā apledojuma slāņa biezuma (mm)

izmaiņu diapazons 2,5-7,4 7,5-12,4

2.
Vidējais normatīvā apledojuma slāņa biezums

(mm)
5 10

3.
Apledojuma- sarmas nogulumu masas (g/m) uz

vadiem, kuru diametrs ir 10 mm, 10 m
augstumā izmaiņu diapazons

90-370 370-800

4.
Vidējā apledojuma-sarmas nogulumu masa

(g/m) uz vadiem, kuru diametrs ir 10 mm, 10 m
augstumā

210 570
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3.4. tabula

Normatīvais apledojuma slānis uz 10 mm diametra vadiem 10 m augstumā ar
dažādu varbūtību (saskaņā ar LBN 003-15)

Apledojuma slāņa biezums (mm), kas iespējams reiziNr.
p.k. Vieta 2

gados
5

gados
10

gados
15

gados
20

gados
25

gados
30

gados
50

gados
1. Ainaži 3,0 4,5 5,5 6,0 6,5 7,0 7,5 8,5
2. Alūksne 4,0 5,0 6,0 6,5 7,0 7,5 7,5 8,0
3. Liepāja 1,5 2,5 3,5 4,5 5,0 5,5 6,0 7,0
4. Mērsrags 1,0 2,0 2,5 3,5 4,0 4,5 5,0 6,5
5. Priekuļi 4,0 5,0 6,0 6,5 7,0 7,5 8,0 8,5
6. Rēzekne 4,0 6,0 8,0 9,5 11,0 12,0 13,0 15,0
7. Rīga 2,0 3,5 4,5 5,0 5,5 6,0 6,5 7,5
8. Stende 3,0 4,5 6,0 7,0 7,5 8,5 9,0 10,5
9. Zīlāni 3,0 4,5 6,0 7,0 7,5 8,5 9,0 10,5
10. Zosēni 4,5 6,5 8,5 9,5 10,5 11,5 12,0 13,5

Ja reducētā vadu smaguma centra augstums virs zemes ir līdz 25 m, korekciju
apledojuma sieniņas biezumam atkarībā no vada diametra un novietojuma augstuma
nepielieto.

Ja reducētā vadu smaguma centra augstums pārsniedz 25 m, apledojuma sieniņu
biezumu aprēķina saskaņā ar spēkā esošiem Eirokodeksa standartiem, pie tam
augstumu korekcijas koeficienta noteikšanai pieņem tādu pašu kā vēja spiediena
noteikšanas aprēķinos, bet apledojuma sieniņas izejas biezums (augstumam 10 m un
diametram 10 mm) pieņemams bez p. 3.10. paredzētā palielinājuma.

Apledojuma sieniņas biezumu līdz 22 mm noapaļo līdz tuvākajai vērtībai atbilstoši
skaitļa „5” kārtnībai, bet biezumu virs 22 m ‒ līdz 1 mm.”.

Punkta 3.12. 7. rindkopu izteikt šādā redakcijā:

 vadi apledojuši, gaisa temperatūra -5 oC, vēja spiediens 0,25qmax (vēja
ātrums 0,5vmax ). II apledojuma rajonā ar apledojuma sieniņas biezumu
8 mm un vietās ar lielāku apledojuma sieniņu biezumu vēja spiediens
apledojumā jāpieņem ne mazāks par 14 daN/m2 (vēja ātrums ‒ ne mazāks
par 15 m/s). Visos gadījumos vēja spiediens apledojumā jāpieņem ne
lielāks par 30 daN/m2.



5 LEK015:2016

5                                          L
E

K
015:2010

4.1. tabulu izteikt šādā redakcijā:
4.1. tabula

Vadu minimālie šķērsgriezumi saskaņā ar mehāniskās izturības nosacījumiem

Minimālais šķērsgriezums,
mm2

Gaisvadu elektrolīniju
raksturojums tēraud-

alumīnija
vadiem

alumīnija
vadiem

izolētiem
vadiem

mazāku par
7,5 mm

35 50 50Gaisvadu elektrolīnijas bez
šķērsojumiem un šķērsojumos

ar inženierkomunikācijām
rajonā ar vidējo normatīvo

apledojuma sieniņas biezumu

sākot no
7,5 mm un

vairāk
50 70 70

4.2. tabulu papildināt ar pieļaujamo mehānisko spriegumu vērtību (% no stiepes
izturības robežas) vados CCSXWK tipa izolētajam vadam, nosakot ekvivalentas
prasības kā SAX tipa izolētajam vadam un izteikt šādā redakcijā:

4.2. tabula
Pieļaujamie mehāniskie spriegumi vados

Pieļaujamais spriegums, % no stiepes
izturības robežas

Vadi Maksimālā slodzē
un minimālā
temperatūrā

Gada vidējā
temperatūrā

35 – 95 ar
A:T=6,0 – 6,13

40 30Tēraudalumīnija, ar
šķērsgriezumu, mm2 120 un vairāk ar

A:T=6,11–6,25
45 30

50 – 95 40 30Alumīnija, ar
šķērsgriezumu, mm2 120 un vairāk 45 30

50 35 30*

70 – 95 40 30*

Izolētie vadi
SAX un CCSXWK, ar
šķērsgriezumu, mm2 120 – 150 45 30*

Piezīme*: Pieļaujamais spriegums nesošā nullvadā gada vidējā temperatūrā, N/mm2.

Punktu 5.1. izteikt šādā redakcijā: „Gaisvadu elektrolīnijās atļauts jebkurš vadu
izvietojums balstā. Rajonos ar vidējo normatīvo apledojuma sieniņu biezumu sākot no
7,5 mm ieteicams horizontāls vadu izvietojums.”.

6.1. tabulu izteikt šādā redakcijā:
6.1. tabula

Minimālais slapjās izlādes spriegums izolatoriem

Gaisvadu elektrolīnijas nominālais spriegums, kV    6   10  20
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Slapjās izlādes sprieguma efektīvā vērtība, kV   20   28  50

Punktu 7.7. izteikt šādā redakcijā: „Izolētu vadu gaisvadu elektrolīnijās
pārspriegumaizsardzību ar ventīļizlādņiem ierīko analogi kā gaisvadu elektrolīnijās ar
kailvadiem.

Gaisvadu elektrolīnijās ar izolētiem vadiem vadi un izolācija jāaizsargā pret
atmosfēras izlādes elektriskā loka radītiem termiskiem bojājumiem, uzstādot
attiecīgas elektriskā loka aizsargierīces:

 vietās, kur elektrolīnijas trase ierīkota paralēli ceļiem un sporta trasēm, kā
arī šķērsojumu vietās ar šiem objektiem;

 pilsētās, ciematos un citās blīvi apdzīvotās vietās.

Aizsardzību ierīko katrā ceturtajā vai piektajā balstā ar sekojošām aizsargierīcēm:
dzirksteļspraugām, ventīļizlādņiem vai drošinātājiem. Aizsargierīces tipu izvēlas
atkarībā no vidsprieguma sadales tīkla trīsfāžu īsslēguma strāvas parametriem
atbilstoši 7.3 tabulai.

7.3 tabula

Elektriskā loka aizsargierīces izvēle atkarībā no vidsprieguma sadales tīkla
īsslēguma strāvas parametriem

Īsslēguma strāva, kA Aizsargierīces tips
līdz 1,5 Dzirksteļsprauga, ventīļizlādnis, drošinātājs
virs 1,5 Dzirksteļsprauga, ventīļizlādnis, drošinātājs

Punktu 7.9. izteikt šādā redakcijā: „Gaisvadu elektrolīnijām jāzemē:

 balsti, kuros ir ierīces aizsardzībai pret atmosfēras pārspriegumiem, izņemot
balstus kuros atbilstoši p. 7.7. prasībām uzstādītas dzirksteļspraugas.
Balstu zemējumu pretestība nedrīkst pārsniegt 7.4. tabulā dotās vērtības;

 balsti, kuros uzstādīti spēka vai mērtransformatori, atdalītāji, drošinātāji
vai citi aparāti. Pieskarspriegums uz šo balstu elementiem ir pieļaujams, ja
izpildās noteikums

UE<2UTP

kur:

UTP pieskarsprieguma pieļaujamā vērtība (atbilstoši Latvijas energostandartam
LEK 136 „Vidsprieguma tīkla neitrāles darba režīmi (izolēta, kompensēta
un mazrezistīvi zemēta neitrāle)”, 7.3. attēls);

UE potenciāla pieaugums uz zemējumietaises - zemētājspriegums.

Ja pieskarsprieguma samazināšanai balstu konstrukcijās lietoti speciāli pasākumi
(skatīt LEK 136 Tabula P4.1.), pieļaujams pieskarspriegums, ja izpildās noteikums

UE<4UTP
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Balstu zemējuma pretestības vērtību nosaka par pamatu pieņemot pieļaujamo
pieskarsprieguma vērtību (skatīt LEK 136). Zemējuma pretestība jebkurā gadījumā
nedrīkst pārsniegt 10 Ω;

 metāla balsti. Šo balstu zemējumu pretestība pilsētās, ciematos un citās
apdzīvotās vietās nedrīkst pārsniegt 7.4. tabulā uzrādītās vērtības, bet
lauku apvidos ar grunts īpatnējo pretestību ρ līdz 100 Ω m ‒ ne vairāk kā
30 Ω, ar grunts īpatnējo pretestību ρ virs 100 Ω m - ne vairāk kā 0,3 ρ Ω;

 koka balstu metāla atsaites. Koka balstu metāla atsaites zemē balstos,
kuros ir ierīces aizsardzībai pret atmosfēras pārspriegumiem vai, kuros
uzstādīti mērtransformatori, atdalītāji, drošinātāji vai citi aparāti,
pievienojot kopējam zemējumvadam. Visos citos gadījumos atsaitēs
uzstāda, ne zemāk kā 4,5 m virs zemes, speciālus attiecīgajam līnijas
darba spriegumam atbilstošus izolatorus.

Balstu zemējumu pretestība jānodrošina rūpnieciskās frekvences strāvai un pretestības
mērījumi jāveic ar šādu strāvu pretestības lielāko vērtību periodā, vasaras sezonā.
Mērījumus pieļaujams veikt arī citos periodos, koriģējot rezultātus ar sezonas
koeficientu palīdzību. Tomēr mērījumus nedrīkst veikt periodos, kad grunts
caursalums var būtiski iespaidot mērījumu rezultātus.

7.4. tabula

Gaisvadu elektrolīniju balstu zemējumu maksimāli pieļaujamā pretestība

Īpatnējā ekvivalentā grunts pretestība , m
Maksimāli pieļaujamā zemējumu

pretestība, 
līdz 100 10

virs 100 līdz 500 15
virs 500 līdz 1000 20
virs 1000 līdz 5000 30

virs 5000 6.10-3

Nodaļu 7. papildināt ar punktu 7.13. „Izolēto vadu gaisvadu līnijas aprīko ar
ragizlādņiem, ko izmanto gaisvadu līnijas zemēšanai ar pārnesamiem zemējumiem
elektrolīnijas montāžas un uzturēšanas darbu laikā.”.

Punktu 9.10. izteikt šādā redakcijā: „Gaisvadu elektrolīnijās, ierīkotās ar kailvadiem
un tapizolatoriem attālums starp enkurbalstiem nedrīkst pārsniegt 10 km rajonos ar
vidējo normatīvo apledojuma sieniņu biezumu līdz 7,5 mm un 5 km – rajonos ar
7,5 mm un lielāku vidējo normatīvo apledojuma sieniņu biezumu.

Ja gaisvadu elektrolīnija ierīkota ar izolētiem vadiem, attālumi starp enkurbalstiem
nedrīkst pārsniegt 5 km. Izolēto vadu gaisvadu līniju posmos pirms un pēc mežiem
izbūvē enkurbalstus.”.

Punkta 9.12. 1. rindkopu izteikt šādā redakcijā: „Gaisvadu elektrolīniju koka balstus
izgatavo no rūpnieciski antiseptizētiem priedes koka stabiem. Stabu koksnei jāatbilst
Latvijas standarta LVS EN 14229 „Konstrukciju kokmateriāli. Koka stabi gaisvadu
līnijām” prasībām un A/S „Sadales tīkls” spēkā esošajai kārtībai par 0.4 kV un 20 kV
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elektropārvades līniju koka balstu ražošanu. Stabu koniskumu pieņem 8 mm uz vienu
tekošo metru.”.

Punktu 12.10. izteikt šādā redakcijā: „Attālumi no gaisvadu elektrolīniju sazemētām
daļām līdz zemē guldītiem elektrokabeļiem jāpieņem atbilstoši kabeļu elektrolīniju
ierīkošanas energostandartam LEK 049 un būvnormatīvam LBN 008-14
„Inženiertīklu izvietojums”.”.

Punkta 13.2.4. 1. rindkopu izteikt šādā redakcijā: „Izolētu vadu vidsprieguma
gaisvadu elektrolīnijām šķērsojoties savstarpēji vai ar vidsprieguma gaisvadu
elektrolīnijām ar kailvadiem, vai ar 0,4 kV gaisvadu elektrolīnijām ar izolētiem
piekarkabeļiem vai kailvadiem, horizontālam attālumam no augšējās, šķērsojošās,
elektrolīnijas balsta līdz apakšējās, šķērsojamās, elektrolīnijas vadiem to maksimālā
novirzē ir jābūt ne mazākam par 2 m.” .

Punkta 13.3.6. 1. teikumu izteikt šādā redakcijā: „Gaisvadu elektrolīnijai šķērsojot
telekomunikāciju zemes kabeli, horizontālam attālumam no gaisvadu elektrolīnijas
balsta vai zemējuma kontūra līdz telekomunikāciju kabelim pilsētās, ciemos un citās
blīvi apdzīvotās vietās jābūt ne mazākam par 2 m, bet lauku apvidos ne mazākam par
5 m.”.

Punktu 13.5.4. izteikt šādā redakcijā: „Dzelzceļa šķērsojumu ierobežojošiem balstiem
jābūt enkurbalstiem. Jaunbūvējamās gaisvadu elektrolīnijas stratēģiskas nozīmes
dzelzceļa iecirkņos (skatīt Ministru kabineta noteikumus Nr.411) enkurbalstiem jābūt
no metāla. Šķērsojuma posmā vadi stiprināmi pie piekarizolatoriem ar enkurspailēm.
Šķērsojumus ar dzelzceļu ieteicams izbūvēt kabeļlīniju izpildījumā.”.

Punkta 13.5.5. 3. rindkopu izteikt šādā redakcijā:

 2 m ‒ līdz signalizācijas, centralizācijas, bloķēšanas, kā arī radiosakaru
barošanas un dzelzceļa elektrolīnijas (garenlīnijas) malējam vadam.

13.6.1. tabulai mainīt numerāciju uz: „13.3. tabula”.

13.7.1. tabulai mainīt numerāciju uz: „13.4. tabula”.
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13.9.1. tabulai mainīt numerāciju un izteikt šādā redakcijā:

13.5. tabula
Minimālais gaisvadu elektrolīnijas vadu attālums līdz trošu ceļiem, virs un uz

zemes izvietotiem cauruļvadiem

Šķērsojums vai tuvinājums Minimālais attālums, m
Vertikālais attālums

No gaisvadu elektrolīnijas vada līdz jebkurai cauruļvada (uzbēruma) vai trošu ceļa
daļai normālā režīmā 3

Horizontālais attālums
no elektrolīnijas malējā vada līdz jebkurai cauruļvada vai trošu ceļa daļai

(izņemot pulpas, maģistrālos gāzes, naftas un naftas produktu cauruļvadus)
Ne mazāk par balsta

augstumu
no elektrolīnijas malējā vada līdz pulpas vada jebkurai daļai Ne mazāk par 30

no elektrolīnijas malējā vada līdz maģistrālā gāzes vada jebkurai daļai Ne mazāk par dubultu balsta
augstumu

no elektrolīnijas malējā vada līdz naftas vai naftas produktu maģistrālā vada
jebkurai daļai 50

Pa
ra

lē
lā

 n
ov

ie
to

ju
m

ā

trases apgrūtinātos posmos no elektrolīnijas malējā vada tā maksimālā novirzē
līdz cauruļvada* vai trošu ceļa jebkurai daļai 3

no elektrolīnijas balsta līdz cauruļvada vai trošu ceļa jebkurai daļai Ne mazāk par balsta
augstumu

Šķ
ēr

so
j

um
os

apgrūtinātos elektrolīnijas trases posmos no balsta līdz cauruļvada vai trošu
ceļa jebkurai daļai 3

No elektrolīnijas līdz gāzes vada ventilācijas svecēm Ne mazāk par 300

Piezīme*: No jauna ierīkojamiem maģistrālajiem gāzes vadiem tuvinājumos ar gaisvadu elektrolīnijām
to apgrūtinātas trases posmos jāatbilst prasībām, kuras izvirza gāzes vadiem ar kategoriju ne zemāku
par II.

Punktu 13.11.2 izteikt šādā redakcijā: „Atkarībā no jaunbūvējamo gaisvadu
elektrolīniju balstu augstumiem un attālumiem līdz lidlauka kontrolpunktiem, jāsaņem
Civilās aviācijas aģentūras atļauja visu elektrolīniju balstu būvei:

 kuru absolūtais augstums par 30 m un vairāk pārsniedz lidlauka
kontrolpunkta absolūto augstumu 5 km rādiusā ap lidlauka kontrolpunktu;

 kuri neatkarīgi no to augstuma atradīsies gaisa kuģu pacelšanās vai nosēšanās
sektorā, ‒ divu kilometru attālumā no skrejceļa tuvākā sliekšņa

Civilās aviācijas lidlauku kontrolpunktu augstumi doti 2. pielikumā.”.
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Energostandartu papildināt ar Nodaļu 16. „Normatīvās atsauces” un izteikt šādā
redakcijā:

Ministru kabineta noteikumi

Ministru kabineta noteikumi Nr.338 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu
LBN 003-15 „Būvklimatoloģija””, spēkā no 2015.gada 30.jūnijā;

Ministru kabineta noteikumi Nr.249 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu
LBN 212-15 „Tērauda un betona kompozīto būvkonstrukciju projektēšana””, spēkā
no 2015. gada 1. jūnija;

Ministru kabineta noteikumi Nr.254 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu
LBN 203-15 „Betona būvkonstrukciju projektēšana””, spēkā no 2015. gada 1. jūnija;

Ministru kabineta noteikumi Nr.793 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu
LBN 206-14 „Koka būvkonstrukciju projektēšana””, spēkā no 2015. gada 1. janvāra;

Ministru kabineta noteikumi Nr.411 „Noteikumi par stratēģiskās un reģionālās
nozīmes dzelzceļa infrastruktūras iedalījumu”, spēkā no 1998. gada 1. novembra.

Latvijas būvnormatīvi

LBN 003-15 „Būvklimatoloģija”;

LBN 008-14 „Inženiertīklu izvietojums”;

LBN 203-15 „Betona būvkonstrukciju projektēšana”;

LBN 212-15 „Tērauda un betona kompozīto būvkonstrukciju projektēšana”;

LBN 206-14 „Koka būvkonstrukciju projektēšana”.

Latvijas Elektrotehnikas komitejas energostandarti

LEK 014 „0,4 kV gaisvadu elektrolīnijas. Galvenās tehniskās prasības”;

LEK 049 „Zemsprieguma un vidsprieguma kabeļlīnijas. Galvenās tehniskās
prasības”;

LEK 136 „Vidsprieguma tīkla neitrāles darba režīmi (izolēta, kompensēta un
mazrezistīvi zemēta neitrāle)”.

Latvijas standarti

LVS EN 1991-1-4 „1. Eirokodekss. Iedarbes uz konstrukcijām. 1-4. daļa: Vispārīgās
iedarbes. Vēja iedarbes” (tai skaitā nacionālais pielikums LVS EN 1991-1-4:2005
/NA:2011)”;

LVS EN 1991-1-3 „1. Eirokodekss. Iedarbes uz konstrukcijām. 1-3.daļa: Vispārīgās
iedarbes. Sniega radītās slodzes”;

LVS EN 1993 „3. Eirokodekss. Tērauda konstrukciju projektēšana”;

LVS EN 14229 „Konstrukciju kokmateriāli. Koka stabi gaisvadu līnijām”.
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1. pielikuma punktiem mainīt numerāciju un izteikt šādā redakcijā:

1. pielikums.
Norādījumi gaisvadu elektrolīniju balstu, pamatu un pamatņu projektēšanai

1. Vispārīgas norādes. Slodžu kombinācijas

1.1. Balstu, pamatu un pamatņu konstrukcijas jāprojektē saskaņā ar p. 2.2. prasībām
un šiem norādījumiem.

1.2. Gaisvadu elektrolīniju balsti, pamati un pamatnes jāaprēķina ievērojot slodzi no
pašsvara, vēja slodzi uz konstrukciju, slodzi no vadiem un gaisvadu elektrolīnijas
aprīkojuma, slodzes, ko nosaka pielietojamais montāžas paņēmiens, kā arī slodzes no
montiera un montāžas instrumentu svara. Balsti, pamati un pamatnes aprēķināmi arī
uz slodzēm un iedarbēm, kas var darboties konkrētos apstākļos, piemēram, ūdens
spiedienu, ledus spiedienu, ūdens izskalojošo darbību un tml., kuru pieņem saskaņā ar
būvnormatīvu prasībām.

1.3. Slodžu un iedarbju galvenie pamatraksturojumi ir to normatīvās vērtības, kuras
reglamentētas ar pp. 9.2.-9.7. prasībām, bet slodzēm, kuras ar minētām prasībām
netiek reglamentētas, līdz attiecīgu Latvijas būvnormatīvu apstiprināšanai  saskaņā
ar spēkā esošiem Eirokodeksa standartiem.

1.4. Iespējamā slodžu novirze no normatīvajām uz nelabvēlīgāko pusi (lielāku vai
mazāku) slodžu mainīguma dēļ vai atkāpjoties no normāliem ekspluatācijas
apstākļiem, ievērojama ar pārslodzes koeficientu n.

1.5. Gaisvadu elektrolīniju balstu, pamatu un pamatņu stiprības un stabilitātes
aprēķins izpildāms balstoties uz aprēķina slodzēm, kuras iegūst kā normatīvo slodžu
un pārslodzes koeficientu reizinājumus, bet Nodaļā 9 minētos gadījumos kā normatīvo
slodžu un sakrišanas koeficientu reizinājumus.

Balstu pamatu, pamatņu un to elementu izturības un deformācijas aprēķinu izpilda
izmantojot normatīvās slodzes. Pamatņu deformācijas aprēķinu izdara izmantojot
normatīvās slodzes, neievērojot vēja brāzmu dinamiskās iedarbes uz balsta
konstrukcijām (skatīt Nodaļu 13.).

1.6. Atkarībā no iedarbes ilguma slodzes iedala pastāvīgajās un nepastāvīgās iedarbes
(ilgstošas, īslaicīgas, īpašas) slodzēs.

Pastāvīgās ir slodzes no gaisvadu elektrolīniju būvkonstrukciju, vadu, aprīkojuma
pašsvara, no vadu stiepes gada vidējā temperatūrā, bezvējā un bez apledojuma, no
grunts svara un spiediena, no ūdens spiediena uz pamatiem upju gultnēs, kā arī no
konstrukciju iepriekšsasprieguma iedarbes.

Ilgstošas ir slodzes, ko rada pamatņu nevienmērīga deformācija bez grunts struktūras
maiņas, kā arī slodzes, no betona rukuma un plūstamības.

Īslaicīgām pieskaitāmas slodzes no vēja spiediena uz balstiem un vadiem, no vadu
apledojuma svara un no vadu papildus spriegojuma virs vērtībām gada vidējā
temperatūrā, no ūdens un ledus spiediena uz balstiem un pamatiem upju palienēs,
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slodzes, kuras rodas izgatavojot un transportējot konstrukcijas, slodzes pie vadu un
konstrukciju montāžas.

Īpašām slodzēm pieskaitāmas slodzes, kuras rada vadu pārrāvumi.

1.7. Gaisvadu elektrolīniju balsti, pamati un pamatnes aprēķināmi, ievērojot slodžu
sakritību, kas iedarbojas normālos, avārijas un montāžas režīmos, pie kam montāžas
režīmos  ņemot vērā atsevišķu konstrukcijas elementu pagaidu pastiprināšanas
iespēju.

Klimatisko un citu faktoru sakritību dažādos gaisvadu elektrolīniju konstrukciju darba
režīmos ( vējš, apledojums, temperatūras vērtības, pārrauto vadu skaits un tml.)
nosaka saskaņā ar pp. 3.12.-3.14. un pp. 9.2.- 9.7. prasībām.

Gaisvadu elektrolīniju koka balstu un pamatu konstrukcijas jāaprēķina arī uz stiprību
no pastāvīgo slodžu iedarbes.

1.8. Gaisvadu elektrolīniju slodžu sakritības normālos un montāžas režīmos
pieskaitāmas pamata sakritībām, bet avārijas režīmos  īpašām sakritībām.

1.9. Aprēķinot gaisvadu elektrolīniju balstu, pamatu un pamatņu izturību un stabilitāti
(robežstāvokļu pirmā grupa) avārijas režīmos, aprēķina slodzes no apledojuma masas
svara, vēja slodzes uz balstiem un vadiem un slodzes no vadu spriegojuma vadu
pārrāvuma režīmos jāreizina ar sekojošiem sakritības koeficientiem:

 0,8  aprēķinot starpbalstus, to pamatus un pamatnes;

 0,9  aprēķinot enkurbalstus, to pamatus un pamatnes.

2. Normatīvās slodzes

2.1. Normatīvās vertikālās slodzes Gn1 , daN, no vadu svara aprēķina pēc formulas

Gn1=pn1lsv

kur:

pn1 normatīvais 1 m gara vada svars, kuru skaitliski pieņem vienādu ar
energostandartā vai tehniskajos noteikumos doto masu, kg;

lsv svara laidums, m.

Aprēķinot vadu svara slodzes uz starpbalstiem un neattiecinot tās uz konkrētiem
uzstādīšanas apstākļiem (tipveida, unificētie balsti un tml.), svara laiduma garumu
rekomendē pieņemt vienādu ar 1,25 gabarīta laiduma garuma.

Nosakot vadu slodzes ar konkrētiem uzstādīšanas apstākļiem nesaistītu starpbalstu
pamatu konstrukciju aprēķinam, enkurskrūvju aprēķinam uz stiepi, pamatņu
aprēķinam uz izraušanu un citu elementu aprēķinos, kad darbības apstākļi kļūst
smagāki samazinoties vadu svara slodzei, svara laidumu rekomendē pieņemt vienādu
ar 0,75 no gabarīta laiduma garuma.

Projektējot starpbalstus un pamatus bez piesaistes konkrētiem uzstādīšanas apstākļiem
(tipveida, unificētie un tml. balsti), vēja laidumu rekomendē pieņemt vienādu ar
gabarīta laiduma garumu.
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2.2. Normālās vertikālās slodzes Gn2, dsN, no vadu apledojuma svara aprēķina pēc
formulas

Gn2=pn2lsv

kur:

pn2 normatīvais apledojuma svars uz 1 m gara vada, ko skaitliski pieņem
vienādu ar 1 m garu apledojuma masu kg un ko nosaka saskaņā ar
pp. 3.1., 3.9. un 3.10..

2.3. Normatīvo vertikālo slodzi Pn , daN, no balstu konstrukciju apledojuma svara
aprēķina pēc formulas

Pn=0,6 by

kur:

b apledojuma sieniņu biezums, ko pieņem atbilstoši pp. 3.1., 3.9. un 3.10.,
ievērojot augstuma korekcijas koeficientu, kuru līdz Latvijas
būvnormatīvu apstiprināšanai nosaka saskaņā ar spēkā esošiem
Eirokodeksa standartiem;

0,6 koeficients, kurš ievēro konstrukcijas elementa apledojušās virsmas
laukuma attiecību pret pilno elementa virsmas laukumu;

y apledojuma blīvums, kuru pieņem 0,9 g/cm3.

Ja reducētais vadu smaguma centrs atrodas līdz 25 m augstumam virs zemes, tad
apledojumu uz balstu konstrukcijām neievēro.

2.4. Normatīvo vēja slodzi uz gaisvadu elektrolīnijas balstu konstrukcijām nosaka
summējot tās statisko un dinamisko komponenti.

Dinamisko vēja slodzes komponenti ievēro jebkurām konstrukcijas pašsvārstību
perioda vērtībām.

Vēja slodzes statisko komponenti Qn
s , daN, elementa garensijai vai fermas plaknei

perpendikulāri virzītā vējā aprēķina pēc formulas

Qn
s = qcS

kur:

q vēja spiediens, daN/m2, aplūkojamā gaisvadu elektrolīnijas darba režīmā,
kuru nosaka atbilstoši pp. 3.1., 3.2., 3.4.-3.6., 3.12., 3.13. un
9.3. prasībām;

c aerodinamiskais koeficients, kuru plakanām fermām, telpiskām režģa
konstrukcijām un atsevišķiem elementiem līdz attiecīgu Latvijas
būvnormatīvu apstiprināšanai nosaka saskaņā ar spēkā esošo Eirokodeksa
standartu  prasībām;
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S elementa vai fermas laukums, m2, kurš aprēķināts fermas vai elementa
ārējam gabarītam, ievērojot konstrukcijas apledojumu saskaņā ar
Nodaļā 12 minētajiem.

2.5. Normatīvo vēja slodzi uz vadiem, kura slogo balstus, aprēķināma pēc p. 3.8.
dotās formulas. Pie tam vada diametrālšķēluma laukumu aprēķina vada garumam,
kurš vienāds ar vēja laiduma garumu.

Projektējot starpbalstus un pamatus bez piesaistes konkrētiem uzstādīšanas apstākļiem
(tipveida, unificēti un tml. balsti), vēja laidumu rekomendē pieņemt vienādu ar
gabarītlaiduma garumu.

3. Aprēķina slodzes un pārslodzes koeficienti

3.1. Aprēķina slodzes nosaka reizinot normatīvās slodzes ar pārslodzes koeficientiem
saskaņā ar Nodaļu 5 un 9 prasībām.

Balstu, pamatu un pamatņu konstrukciju aprēķinos pēc pirmās grupas
robežstāvokļiem (uz izturību un stabilitāti) jāpieņem šī punkta tabulā dotie pārslodzes
koeficienti.

Aprēķinot balstus, pamatus un pamatnes montāžas režīmos, visiem slodžu veidiem
izmanto vienotu pārslodzes koeficientu n=1,1, izņemot montiera un montāžas
palīgierīču masas slodzi, kurai pārslodzes koeficientu pieņem 1,3.

1. tabula

Pārslodzes koeficientu tabula

Slodze Pārslodzes
koeficients

No gaisvadu elektrolīnijas celtniecības konstrukciju, vadu un
aprīkojuma pašsvara 1,1(0,9)1

No vadu apledojuma svara 2,0
No balstu konstrukcijas apledojuma svara 1,3

bez vadu apledojuma 1,4Vēja slodze uz balstu konstrukcijām ar apledojušiem vadiem 1,0(1,2)2

bez apledojuma 1,2Vēja slodze uz vadiem
ar apledojumu 1,4

Horizontālās slodzes no vadu stiepes bez vai ar apledojumu 1,3(1,5)3

No montiera un montāžas palīgierīču svara 1,3

Piezīme1: Iekavās doto vērtību izmanto gadījumā, ja vertikālās pastāvīgās slodzes samazinājums
pasliktina konstrukcijas darba apstākļus, piemēram, aprēķinot enkurskrūves, pamatus un pamatnes uz
izraušanu.

Piezīme2: Iekavās doto vērtību izmanto, ja ievēro balsta konstrukciju apledojuma svaru.

Piezīme3: Iekavās doto vērtību pielieto, ja vadi stiprināti pie tapizolatoriem.

3.2. Jauniem masveida lietojuma balstu un pamatu tipiem veicama eksperimentālo
paraugu pārbaude.
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2. pielikumu izteikt šādā redakcijā:

2. pielikums.
Lidostu kontrolpunktu augstumi

Civilās aviācijas lidostu un lidlauku kontrolpunktu augstuma atzīmes

Nr.
p.k.

Lidosta vai lidlauks

Kontrolpunkta
pacēlums virs

vidējā jūras līmeņa
(VJL), m

1. Lidlauks Ikšķile 19
2. Lidlauks Cēsis (Priekuļu pagasts) 112
3. Lidlauks Limbaži 65
4. Lidlauks Liepāja (Cimdenieki) 5
5. Lidosta Rīga 10,9
6. Lidosta Ventspils 6
7. Lidlauks Ādaži 3
8. Lidlauks Tukums 70
9. Lidlauks Daugavpils (Lociki) 125
10. Lidlauks Spilve 1,5
11. Privāts helikopteru lidlauks „Centra Jaunzemji”

(Nākotne) 15

12. Helikopteru lidlauks „Baltijas Helikopters”(Glūdas
pagasts)

14

13. Helikopteru lidlauks „M Sola” (Jumprava) 43
14. Helikopteru lidlauks „AMO PLANT” (Jelgava) 5

Civilās aviācijas lidostu un lidlauku kontrolpunktu augstuma atzīmes jāprecizē Civilās
aviācijas aģentūrā.

3. pielikumu izslēgt.


