
Pasūtītājs:Aglonas pagasta padome 

Izpildītājs:SIA”Projektēšanas birojs AUSTRUMI” 

 

Paskaidrojuma raksts 
Ielu apgaismojuma tīklu tehniskais projekts izstrādāts objektam: Rušonas, Kapiņu, 
Ezerkalna, Dzirnavu un Upes ielas posmiem, Jaunaglonas ciemā, Aglonas pagasta, 
Preiļu rajonā. Dotais projekts izstrādāts saskaņā ar, Latvenergo SADALES Tīkli 
Elektroietaišu ierīkošanas Tehniskajiem noteikumiem, izsniegts 
12.02.2009.Nr.100598098 04kV pieslēgums pie TP-2324 (ZS-2), SIA “CITRUS 
SOLUTIONS” tehniskajiem noteikumiem Nr.CS.9-5/ 1-01, kā arī VAS “LATVIJAS 
VALSTS CEĻI”, Latgales reģiona, Preiļu nodaļas tehniskajiem noteikumiem Nr. 
4.6.4./10. izsniegts:21.01.2009. Projekta pieprasītājs – Aglonas pagasta padome. 
Projektā paredzēts: pie esošā TP-2324(ZS-2) pieslēdzama jauna 0,4kV kabeļlīnija ar 
NYY-J 4x25mm2 (10m) kab.līdz proj. ārtipa ievadsadalnei ar aktīvās el.enerģijas 
skaitītāju. No AVS (apgaismojuma vadības sadale) 0,4kV kab. līniju izbūvēt ar NYY-
J 4x25mm2 (1310) un NYY-J 4x16mm(1090)vai analogas markas kabeli. Uzstādīt 
50gab. ielu apgaismojuma laternas 50 metāla (cinkotos) balstos. 
 Visi 0,4kV kabeļi ieguldāmi 0,7m dziļumā uz 0,1m bieza smilts spilvena, bet 
0,3m virs kabeļa novelkama signāllenta ''kabelis''. Šķērsojot ielu un iebrauktuvju 
braucamās daļas tie ievelkami aizsargcaurulēs 1m dziļumā. Pie katra pieslēguma 
izveidojama kabeļa rezerves cilpa ar iespēju to pagarināt par 1m. Izvados, ievados un 
šķērsojumos ar pazemes komunikācijām kabeļi ievelkami aizsargcaurulēs (1m uz 
katru pusi) kā arī siltumtrases un telefona kanalizācijas jāšķērso pa apakšu. Esošo 
pazemes komunikāciju tuvumā zemes darbi veicami bez mehānismu pielietošanas. Ja 
kabeļa ieguldīšanas attālums ir mazāks par 2m, tad bez mehānismu pielietošanas, 
atrakt koka saknes, nebojāt tās, ieguldīt plastmasas aizsargcauruli, aizrakt un ievilkt 
kabeli. Izliekuma rādiusi nedrīkst būt mazāki kā norādīts kabeļa tehniskajos datos. 
Kabeļa šķērsgriezumi aprēķināti uz pieļaujamo sprieguma kritumu un atslēgšanos pie 
1-fāzu īsslēguma un ilgstoši pieļaujamām strāvām. Horizontālie gabarīti starp 0,4kV 
kabeļiem 0,1m, starp cauruļvadiem, kanalizācijas akām, telefonu kanalizāciju 1m, 
starp siltumtrasi 2m, no celtņu pamatiem, robežām, citu īpašnieku kabeļiem, ceļa 
nomalēm 0,6m. Vertikālie gabarīti – no cauruļvadiem 0,2 – 0,5m, ielas, ūdensvadi, 
kanalizācija, gāzes vadi u.t.t. jāšķērso zem taisna leņķa vai pēc iespējas tuvāk tam. 
Vietās kur objektīvu iemeslu dēļ ir atkāpes no dotajiem gabarītiem, saskaņojamas ar 
attiecīgajiem komunikāciju ekspluatētājiem vai īpašniekiem. 
 Ielu apgaismojums izbūvējams ar konsoltipa nātrija spuldžu gaismekļiem 
220V 100W uz “L” veida konsolēm, kas uzstādāmas cinkota tērauda balstos, uz 
dzelzsbetona pamatiem, 8m augstumā, kā arī 220V 70W uz I veida konsolēm, kas 
uzstādāmas konusveida cinkotos tērauda balstos uz dzelzsbetona pamatiem,6m 
augstumā. Kabeļu savienojumi izpildāmi balstā aizslēdzamā nišā ar tranzītspailēm, 
uzstādot automātisko slēdzi 4A-C tipa. Visas el.konstrukciju metāliskās daļas, kuras 
neatrodas zem sprieguma, bet izolācijas bojājuma gadījumā var atrasties zem 
sprieguma, zemējamas ar esošo “N” vadu. Projektā paredzēti materiāli un iekārtas var 
tikt aizstātas ar analogiem izstrādājumiem, bet tiem jābūt sertificētiem pielietošanai 
LR. 
 Visi darbi jāveic saskaņā ar EIN, LEK, LBN un citiem spēkā esošiem 
normatīvajiem dokumentiem un ievērojot visas saskaņojumos minētās prasības. 
 Specifikācija nav iekļauti palīgmateriāli un ietaišu montāžai nepieciešamie 
palīglīdzekļi. 
                                                  



       Apgaismojuma tīkla izbūve. 
 
Atbilstoši Būvvaldes plānošanas un arhitektūras uzdevumam Nr.(                   ) 
projektā izstrādāts ielas elektroapgaismojuma tehniskais risinājums. Projekts 
izstrādāts ievērojot LR būvnormatīvus, kā arī Eiropas standarta pr EN13201 prasības 
un rekomendācijas par brauktuves un ietves daļas apgaismojumu. 

Apgaismojuma ierīkošanai izstrādāta nepieciešamā elektroinstalācija un 
apgaismojuma balstu izvietojums plānā un tehniskais aprīkojums. Projektējamās ielas 
apgaismojuma pieslēgums paredzēts pie esošā TP-2324(zs-2)  
 
Apgaismojumam uzstādīt metāla cinkotus balstus ar augstumu no zemes līmeņa H=8 
m un H=6m uz L un I veida konsolēm. Apgaismojuma balstiem jābūt koniskiem. 
Balstiem un to kronšteiniem jābūt no cinkota tērauda, ar cinka kārtiņas biezumu ne 
mazāku kā 70 mikroni. Balsta apakšdaļā 0,6-0,8m augstumā no zemes līmeņa jābūt 
telpai ar noslēdzamu vāciņu kabeļa pieslēguma izveidošanai un automātiska slēdža 
(C-tipa) izvietošanai.  Balstu izvietojumu un piesaistes skatīt lapās.   
 
Par gaismas ķermeņiem izmantot firmas "Philips" vai analoga tipa ielu apgaismojuma 
armatūras ar nātrija spuldzēm. Apgaismojuma armatūrām jābūt ar hermētiskuma 
pakāpi IP44 un ar plašu gaismas izplatīšanās leņķi. No apgaismojuma aprēķiniem, kas 
veikti ar firmas „Philips” datora modeli izriet, ka jāpielieto Na-E tipa spuldzes ar 
jaudu 100 W.un 70W Spuldzes  balstos pieslēgt caur "C" tipa 4A strāvas aizsardzības 
automātiem un apgaismojuma armatūras pieslēgšanai balstā izmantot vara vada kabeli 
MMJ-3x2,5 mm2 . 
Pievada kabeli balstos pievienot šleifē ar kabeļu klemmēm.  
 
Apgaismojuma instalācijai ietves daļā izmantot kabeli ar vara dzīslām tipa NYY-J-
4x25 un NYY-J-4x16mm2 vai analogu ar PVC vai XLPE izolācijas apvalku un 
pārbaudītu izolāciju ar min. spriegumu 700V un paredzētiem pielietošanai atklātā 
vidē, atbilstošiem IEC prasībām, kas paredzēti novietošanai gruntī. Kabeli gruntī 
aizsargāt ar plastikāta cauruli D=110-50mm. 
Apgaismojuma elektrisko slodzi sadalīt vienmērīgi starp fāzēm. 
 
 

 Būvdarbu organizācija 

 
Pirms būvdarbu uzsākšanas izsaukt visu ieinteresēto organizāciju pārstāvjus, lai uz 
vietas precizētu esošo inženiertīklu atrašanās vietas. Iebūvējot projektētos 
inženiertīklus, ņemt vērā esošo stāvokli, un nepieciešamības gadījumā koriģēt 
iebūvēšanas vietu, saskaņojot ar projekta autoru. 
 
Būvdarbu laikā nodrošināt esošo un jaunizbūvētu inženiertīklu aizsardzību un 
nostiprināšanu. Tranšeju izveidošanai var tikt izmantoti mehānismi (ekskavatori), 
izņemot  darbā esošo elektrokabeļu, sakaru komunikāciju, balstu pamatu un koku 
sakņu tuvumā, attālumā līdz 1m. Tranšeju un bedru izveidošana esošo elektrokabeļu, 
telefona kanalizācijas, balstu pamatu un koku sakņu tuvumā, jāveic ar rokām. 
Nodrošināt esošo kabeļu aizsardzību nostiprinot tos pie sijas virs tranšejas. 
Pēc rakšanas darbu veikšana veikt teritorijas sakārtošanu un atjaunot esošo segumu. 



 
Drošības tehnika un darba aizsardzība 

1. Veicot projektā paredzētos darbus stingri ievērot darba drošības tehnikas 
noteikumus strādājot tuvu ceļa brauktuves daļai vai uz tās, blakus esošajām 
virszemes būvēm – gaisvadu līniju balstiem, kā arī elektrisko un 
apgaismojuma līniju tuvumā. 

 
 
 
Projekta daļas vadītājs:   V.Ceiziņš 

 
 
  

  

 SPECIFIKĀCIJAS 
 
Darbi veicami saskaņā ar Tehnisko projektu, kas dots inženiertīklu daļā un ar to 
saistītajiem rasējumiem. 

 

Elektroapgādes, ielas apgaismojuma ierīkošanas un ar tiem saistītajiem darbiem, 
izmantotajiem materiāliem un iekārtām jāatbilst zemāk minētajām specifikācijām un 
normām, standartiem un noteikumiem, uz kuriem dotas atsauces. Piemērotajām 
normām, standartiem un noteikumiem vienmēr jābūt uz Kontrakta parakstīšanas dienu 
pēdējiem spēkā esošo dokumentu izdevumiem. Ja specifikācijā minētais standarts ir 
ticis aizvietots ar citu jaunāku standartu, piemērojams ir jaunais standarts. 

Kā pamatprasība, visām komunikāciju instalācijām un iekārtām jāatbilst spēkā 
esošiem normatīvajiem dokumentiem. 

Visiem izmantojamiem materiāliem un iekārtām jābūt jauniem un izvēlētiem tā, lai tie 
atbilstu noteiktiem mērķiem un  saskanētu ar materiālu un iekārtu specifikācijām. 

Būvuzņēmējam jāveic visi nepieciešamie drošības pasākumi, lai kontrakta izpildes 
laikā tiktu aizsargāti visi piegādātie materiāli un iekārtas. 

Būvuzņēmējam ir tiesības piedāvāt apstiprinājumam materiālus, kuri ir līdzvērtīgas 
vai labākas kvalitātes nekā specifikācijā  norādītie.  

Piedāvāto materiālu paraugi vai katalogi un jebkāda cita informācija, kas varētu būt, 
jāiesniedz projekta vadītājam apstiprināšanai. 

 Vispārējie norādījumi  

Izbūves darbi aptver elektrotīkla  ierīkošanu un apgaismes tīkla izbūvi atbilstoši 
Tehniskā projektā dotajiem tehniskajiem  darbu risinājumiem,kā arī nolietoto 
dzelzsbetona  apgaismojuma stabu un komunikāciju balstu demontāžu.  

 Darba apraksts 

Izbūves darbos ietilpst zemes darbi, planēšana, tranšejas rakšana un aizbēršana, 
kabeļu noguldīšana tranšejā, plastikāta cauruļu noguldīšana tranšejā, kabeļu montāža, 
galu apdare un pieslēgšana, uzmavu montāža, kabeļu pieslēgšanu pie elektrosadales, 



kā arī  apgaismojuma balstu un  gaismas ķermeņu uzstādīšana un montāža(veco 
balstu,stabu demontāža). 

Izbūves darbos ietilpst ietaises pārbaude, noregulēšana, dokumentācijas un 
darbības/ekspluatācijas instrukcijas sagatavošana un ietaises nodošana ekspluatācijā. 

Koordinācija ar citiem paralēli veicamiem darbiem un nepārtraukta darbu kvalitātes 
kontrole.  

Zemes virskārtas atjaunošana pēc tranšeju vai bedres aizbēršanas un noblīvēšana līdz 
zemes klātnes virsmas atzīmēm. 

 Materiāli 

Apgaismojuma izbūvei izmantojami materiāli, kas atbilst starptautisko un Latvijas 
standartu prasībām (piemēram IEC, BS, CENELEC, CS, PN, VDE un citu) un atbilst 
starptautiskam kvalitātes sertifikāta ISO 9001 prasībām. 

Gaismas ķermeņiem jābūt ar plašu gaismas izplatīšanās leņķi, korpusam ar 
hermētiskuma pakāpi IP54, atbilstoši normatīviem CEI 34.21/EN60568-1 un IEC 
598. Spuldzes Na-E tipa ar 100W un 70W jaudu spriegumam 220-230 V. 

Kabeļiem jābūt ar PVC vai XLPE plastikāta apvalku, kas paredzēti pielietošanai 
atklātā vidē vai guldīšanai zemē. 

Kabeļiem jābūt ar vara strāvu vadošām dzīslām un pārbaudītu izolāciju ar min. 
Spriegumu 700 V, kabeļa šķērsgriezums un to garumi norādīti rasējumos. 

Elektrosadaļu korpusiem jābūt izgatavotiem no metāla ar virsmas pārklājuma apstrādi 
pulvertehnoloģijā, vai arī izgatavotiem no plastikāta ar hermētiskuma pakāpi IP44. 
Elektrosadales var tikt nostiprinātas uz betona pamata vai speciāliem statņiem. 
Elektrosadaļu komplektācija un aparatūras parametri doti rasējumā. 

 Iekārtas 

Darbu kvalitatīvai izpildei nepieciešamās iekārtas vai mehānismus izvēlas 
būvuzņēmējs. 

Tranšeju un bedru rakšanai var tikt izmantoti mehānismi (ekskavatori), izņemot  darbā 
esošo elektrokabeļu, sakaru komunikāciju, balstu pamatu un koku sakņu tuvumā, ne 
tuvāk kā  1m attālumā. 

 Darba izpilde 

Tranšeju rakšana, kabeļu noguldīšana, apgaismojuma balstu un elektrosadaļu 
izvietošana un uzstādīšana(arī demontāža) jāveic saskaņā ar projektu, skatīt plāna 
rasējumus. 

Veicot tranšeju un bedru izveidošanu nodrošināt blakus esošo komunikāciju 
aizsardzību no mehāniskiem bojājumiem. 

Tranšeju un bedru rakšana jāveic pa nospraustu kabeļu trasi, ievērtējot ieguldāmo 
kabeļu vai cauruļu skaitu, kā arī uzdoto tranšejas dziļumu komunikāciju šķērsojumu 
vietās. 
Darbu izpilde jāveic ievērojot visus nepieciešamos darba drošības un piesardzības 
pasākumus, ieskaitot rakšanu, aizbēršanu, esošo apakšzemes komunikāciju 
saglabāšanu. 



Ja nav norādīts savadāt, tranšejas jārok ar atklāto metodi, 1,1 m dziļumā zem 
brauktuves un 0,8 m dziļumā pārējās vietās. 
Kabeļu ieguldīšanas dziļums 0,7 m no projektējamā vertikālā plāna zemes virsmas, 
bet zem brauktuves vai iebrauktuvēm 1,0 m. 
Tranšejās, kurās paredzēts ieguldīt kabeļus vai ieklāt plastikāta caurules, tranšejas 
pamata klājums jāizlīdzina un jāizveido 10 cm biezs irdenu smilšu kārtas spilvens. 
Mainoties zemes virsmas augstuma atzīmēm vai brauktuvju līnijām, attiecīgi jākoriģē 
ieprojektētais tranšejas dziļums vai trases izvietojums. 
Tranšeju rakšanu un aizbēršanu var veikt ar mehānismu palīdzību, ja darbu izpildi 
netraucē esošās būves, konstrukcijas vai koki. 
Tranšeju aizbēršanu veikt, noblīvējot uzbērto grunti un atjaunot iepriekšējo zemes 
virskārtu. 
Kabeļu mehāniskai aizsardzībai virs brauktuves daļas vai citu komunikāciju 
šķērsojumos pielietot plastikāta HD-polietilēna (PEN) caurules, ar diametru 110;75 
vai 50 mm, kas norādīti rasējumos. 
Kabeļu aizsardzībai tranšejā virs aizsargājamā kabeļa jāiegulda sarkanā krāsā 
brīdinājuma lenta 0,3 m dziļumā no zemes līmeņa. 
Ieguldot kabeļus tranšejā, kā arī montējot plastikāta caurulē jāievēro attiecīgajam 
kabelim pieļaujamie stiepes spēki un pieļaujamie locījuma rādiusi un montāžas darbu 
izpildei minimālā gaisa temperatūra. 
Gaismas ķermeņu pieslēgšanai balstos izmantot trīsdzīslu vara kabeli ar 
šķērsgriezumu 3x2,5 mm2 . 

Visas elektroiekārtu metāliskās daļas, kuras izolācijas bojājuma gadījumā var nokļūt 
zem sprieguma ir jāsazemē. 

Būvdarbu izpildes laikā ievērot pazemes komunikāciju aizsardzības prasības. 

Darbi veicami licencētai organizācijai atbilstoši Latvijas Būvnormatīvu prasībām, 
"Elektroietaišu izbūves noteikumiem", "Elektrostaciju, tīklu un lietotāju elektroietaišu 
tehniskās ekspluatācijas prasībām", Valsts standartu LVS 190-2:1999, LVS IEC 50-
(601-604:1985), BI-1 0201-0099 vai DIN VDE 0100-200 prasībām. 

Pēc kabeļu instalācijas montāžas, izolācijas pretestības mērījumiem un nepieciešamo 
izbūves rasējumu veikšanas var pabeigt slēptos instalācijas darbus. 

 Kvalitātes novērtējums 

Apgaismojuma ietaisei jānodrošina paredzētais apgaismojuma līmenis diennakts 
tumšajā periodā un nepārtraukta darbība. 

Pēc tranšejas vai bedres aizbēršanas un virskārtas atjaunošanas, rakšanas vietās 3 
mēnešu laikā nedrīkst parādīties zemes nosēdumam. 

Ja konstatētas novirzes no projekta, jāizpilda attiecīgi uzmērījumi un tie jānorāda 
projekta dokumentācijā un pieņemšanas- nodošanas darbu aktā. 

 
 
Projekta daļas vadītājs:               V.Ceiziņš 
 


