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Standarts nosaka stārķu ligzdu pamatņu uzstādīšanu 0,4 kV gaisvadu
elektrolīniju balstos, pamatņu konstrukcijas un materiālus.
Standarta prasības attiecināmas stārķu ligzdu pamatņu uzstādīšanai esošo un
jaunierīkojamo 0,4 kV elektrolīniju balstos.
Standarts izstrādāts, ievērojot darba instrukciju “Kārtība, kas nosaka rīcības
baltā stārķa ligzdas noņemšanas vai indivīda traucēšanas gadījumos”, kā arī
izmantojot Latvijas energostandartus un a/s “Latvenergo” elektrisko tīklu uzņēmumu
pieredzi.
Standarts pieņemts Elektroietaišu ierīkošanas un ekspluatācijas standartizācijas
tehniskajā komitejā un apstiprināts Latvijas Elektrotehniskajā komisijā.
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1. Vispārējā daļa
1.1. Šajā standartā “Stārķu ligzdu pamatņu uzstādīšana 0,4 kV gaisvadu
elektrolīniju balstos. Konstrukcijas un materiāli” ietverti stārķu ligzdu pamatņu
konstruktīvie risinājumi un to uzstādīšana esošo un jaunierīkojamo 0,4 kV gaisvadu
elektrolīniju balstos.

lv

1.2. Standartā ietvertās stārķu ligzdu pamatnes (turpmāk tekstā – “pamatnes”)
paredzētas uzstādīšanai 0,4 kV gaisvadu elektrolīniju (turpmāk tekstā –
“elektrolīniju”) koka un dzelzsbetona balstos pilsētās, ciemos u.c. blīvi apdzīvotās
vietās, kā arī lauku apvidos II – V vēja un I – III apledojuma rajonos.
Vēja un apledojuma slodžu vērtības pieņemtas atkārtošanās biežumam vienu
reizi 5 gados.
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1.3. Stārķu ligzdu pamatnes paredzētas ligzdu masai līdz 500 kg. Ligzdām ar
masu 500 kg augstums pieņemts 0,5 m, ligzdas diametrs 1,2 m.
Augstums no balsta statņa augšgala līdz ligzdas pamatam pieņemts 0,75 m.

ne

1.4. Stārķu ligzdu pamatnes veidotas kā metinātas metāla konstrukcijas no
apaļtērauda stieņiem, kvadrātcaurulēm un slokšņu tērauda, kuras ar bultskrūvju
palīdzību nostiprina elektrolīniju balstos.
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1.5. Ligzdu pamatnes izstrādātas divos variantos – 1. variants ar centrālo statni,
2. variants bez centrālā statņa.
1. varianta pamatnes izmantojamas uzstādīšanai:

vienstatņa koka balstos, tajā skaitā atsaišbalstos un atgāžņbalstos;



vienstatņa dzelzsbetona balstos, tajā skaitā atsaišbalstos un atgāžņbalstos;



koka A balstos (arī A balstos ar atgāzni);



koka trīsstatņu balstos.

ww



2. varianta pamatnes izmantojamas uzstādīšanai vienstatņa koka balstos, tajā
skaitā atsaišbalstos un atgāžņbalstos.
1.6. Visi darbi pie stārķu ligzdām veicami pēc stārķu ligzdošanas perioda
beigām t.i., no 31. augusta līdz nākošā gada 1. aprīlim, izņemot elektrolīniju ārkārtas
remonta gadījumus.
Darbi pie stārķu ligzdām, kā iepriekšēja to saskaņošana ar Reģionālo rajona
vides pārvaldi (RVP), RVP vai Īpaši aizsargājamās teritorijas administrācijas (IATA)
informēšana par veiktiem darbiem, kā arī izpildīto darbu dokumentācijas sastādīšana
un iesniegšana RVP vai IATA, izpildāmi saskaņā ar valsts a/s “Latvenergo”
Instrukciju Nr. ID003 “Kārtība, kas nosaka rīcības balstā stārķa ligzdas noņemšanas
vai indivīda traucēšanas gadījumos”.
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1.7. Standartā ligzdu pamatnēm pieņemti šādi marku apzīmējumi:
1.
SLP

2.
04

3.

4.

5.

–

1. – SLP– stārķu ligzdas pamatne;
2. – 04 – gaisvadu elektrolīnijas spriegums 0,4 kV;
3. – elektrolīnijas balsta materiāls: K – koka balsts,
Dz – dzelzsbetona balsts;
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4. – balsta konstrukcija: V – vienstatņa balsts (arī atsaišbalsts
atgāžņbalsts),
A – A balsts (arī A balsts ar atgāzni),
T – trīsstatņu balsts;
5. – ligzdas pamatnes konstrukcija: 1 – 1. variants (ar centrālo statni),
2 – 2. variants (bez centrālā statņa).

rg

Piemēram, SLP04K–V1 nozīmē pirmā varianta stārķu ligzdas pamatni 0,4 kV
elektrolīnijas vienstatņa koka balstam.
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1.8. Ligzdu pamatņu metāla konstrukcijām un detaļām jābūt cinkotām vai
pārklātām ar citu antikorozīvu materiālu.
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1.9. Ligzdu pamatnes uzstāda 0,4 kV elektrolīniju balstos, kur stārķi ligzdošanas
periodā ir izveidojuši ligzdas. Rekonstruējot esošās 0,4 kV līnijas, kuru balstos ir
stārķu ligzdas, esošo ligzdu vietās var uzstādīt ligzdu pamatnes. Ja iespējams esošās
ligzdas jāpārvieto uz stārķu ligzdu pamatnēm.

ww

1.10. Pirms ligzdas pamatnes uzstādīšanas koka un dzelzsbetona starpbalstos,
jāpārliecinās par to izturību, ievērojot papildus slodzes, ko var izraisīt stārķu ligzdu
pamatnes un stārķu ligzdas.
1.11. Vienstatņu koka starpbalstu, kuros paredzēts uzstādīt stārķu ligzdu
pamatnes, minimāliem diametriem jāatbilst 1.11. tabulā norādītiem. Uzstādot ligzdu
pamatnes esošajos balstos, jāpārbauda balstu diametru atbilstība 1.11. tabulas datiem.
Ja diametri nav pietiekami, balsta statni var nomainīt vai jāveic papildus
nostiprināšana, uzstādot atgāžņus vai atsaites. Tas pats jādara, ja balsta statņa puves
pakāpe pārsniedz pieļaujamo. (Izmainīta redakcija, izm. nr.1)
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Tabula 1.11.
Balstu statņu minimālie diametri (Izmainīta redakcija, izm. nr.1)

Vēja rajons

Minimālie statņu diametri, mm
Vadu (piekarkabeļu) grupa*
I
II
II

I-II

170

180

190

III-IV

190

200

210

lv

Piezīme*: I vadu (piekarkabeļu) grupa – 4 kailvadi A 35 vai A 50, 2 piekarkabeļi 3x16+1x25;
II vadu (piekarkabeļu) grupa – 4 kailvadi A 70 vai A 95, 2 piekarkabeļi 3x25+1x35, 3x35+1x50
vai 3x50+1x70;
III vadu (piekarkabeļu) grupa – 2 piekarkabeļi 3x70+1x95 vai 3x120+1x95.

ne
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Aplēsēs pieņemts, ka kailvadu līnijas izbūvētas ar normālā gabarīta balstiem un
4 vadiem, piekarkabeļu līnijas – ar 2 piekarkabeļiem. Kopējais vadu (piekarkabeļu)
diametrs pieņemts I grupai – < 40 mm, II grupai – > 40 ÷ 65 mm, III grupai – > 65
mm.
Ja gaisvadu līnija izbūvēta ar dažāda skaita un šķērsgriezuma kailvadiem vai
piekarkabeļiem, minimālais statņu diametrs nosakāms pēc faktiskās līnijas kopējais
vadu vai piekarkabeļu diametru summas saskaņā ar tabulu 1.1.
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1.12. Vienstatņu starpbalstu un gala atsaišbalstu statņu nostiprinājumi gruntī
jāpastiprina uzstādot papildus I – II vēja rajonā – 0,7 m garus rīģeļus, III – IV vēja
rajonā – 1,0 m. Balstiem, kuriem tiek uzstādītas papildus atsaites vai atgāžņi papildus
rīģeļu uzstādīšana nav nepieciešama. (Izmainīta redakcija, izm. nr.1)
Vienstatņa atgāžņbalstu un atsaišbalstu (izņemot gala atsaišbalstus), A balstu un
trīsstatņu balstu papildus nostiprināšana gruntī katrā konkrētā gadījumā jāizvērtē
pirms ligzdas pamatnes uzstādīšanas.
1.14. Uzstādot ligzdas pamatni elektrolīnijas balstā jāstrādā ja atslēgts
spriegums. Darbi veicami saskaņā ar Latvijas energostandartu LEK 025 “Drošības
prasības veicot darbus elektroietaisēs”.
Stārķu ligzdu pamatnes zemējamas balstos, kuros ierīkots neitrālvada atkārtotais
vai pārspriegumaizsardzības zemējums pievienojot ligzdu pamatnes zemējumvadam,
saskaņā ar LEK 014. Pārējos balstos stārķu ligzdu pamatnes nezemē.
1.15. Gaisvadu elektrolīnijām, kuru balstos uzstādītas ligzdu pamatnes un
ierīkotas stārķu ligzdas, ekspluatācijas gaitā ekspluatācijas personāls novērtē vizuāli,
lai ligzdu masa nepārsniegtu 500 kg. Šādam svaram atbilst stārķu ligzdas, kuru
augstums ir 0,5 m un diametrs 1,2 m. Nav pieļaujama ligzdu veidojošā materiāla
saskare ar elektrolīnijas vadiem. Ja ligzdu augstums pārsniedz 0,5 m, tas jāsamazina
līdz 0,2 – 0,3 m.
1.16. Standarta izstrādāšanā izmantoti:
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valsts a/s “Latvenergo” Instrukciju Nr. ID003 “Kārtība, kas nosaka rīcības
balstā stārķa ligzdas noņemšanas vai indivīda traucēšanas gadījumos”;



Latvijas būvnormatīvs LBN 206-92 “Koka konstrukciju projektēšanas
normas”;



Latvijas būvnormatīvs LBN 207-01 “Ģeotehnika. Būvju pamati un
pamatnes”;



bijušās PSRS Valsts celtniecības lietu komitejas celtniecības normas un
noteikumi:

slodzes un iedarbes 2.01.07. – 85;



tērauda konstrukcijas II-23-81*;

o.



lv



Somijas Elektrotehnisko Standartu Asociācijas standarts: SFS 2200 “0,6/1
kV kabeļi. Izolēti vērpti piekarkabeļi (ABC), AMKA”.



Latvijas energostandarts LEK 013 “0,4 kV gaisvadu elektrolīniju koka balsti
kailvadiem. Konstrukcijas un materiāli”



Latvijas energostandarts LEK 014 “0,4 kV gaisvadu elektrolīnijas. Galvenās
tehniskās prasības”



LEK 022 “0,4 kV gaisvadu elektrolīniju koka balsti piekarkabeļiem
AMKA. Konstrukcijas un materiāli”.
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2. Stārķu ligzdu pamatņu uzstādīšana
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2.1. Stārķu ligzdu 1. varianta pamatnes SLPO4K-V1 uzstādāmas uz vienstatņa
koka balstiem saskaņā ar 2.1. attēlu. Pamatnes SLPO4K-V1 konstrukciju skat. 3.1.
attēlā.

2.1. attēls
Piezīme: pamatnes stiprināšanas bultskrūves un paplāksnes ietilpst ligzdas pamatnes komplektā.
Skat. tabulu 3.1.
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2.2. Stārķu ligzdu 1. varianta pamatnes SLPO4Dz-V1 uzstādāmas uz vienstatņa
0.4 kV dzelzsbetona balstiem saskaņā ar 2.2. attēlu. Pamatnes SLPO4Dz-V1
konstrukciju skat. 3.2. att

2.2. attēls
Piezīme: pamatnes stiprināšanas skavas ietilpst ligzdas pamatnes komplektā. Skat. tabulu 3.2.
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2.3. Stārķu ligzdu 1. varianta pamatnes SLPO4K-A1 uzstādāmas uz koka A
balstiem (arī A balstiem ar atgāzni) saskaņā ar 2.3. attēlu. Pamatnes SLPO4K-A1
konstrukciju skat. 3.3. attēlā.

2.3. attēls
Piezīme: pamatnes stiprināšanas bultskrūves un paplāksnes ietilpst ligzdas pamatnes komplektā.
Skat. tabulu 3.3.
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2.4. Stārķu ligzdu 1. varianta pamatnes SLPO4K-T1 uzstādāmas uz koka trijkāju
balstiem saskaņā ar 2.4. attēlu. Pamatnes SLPO4K-T1 konstrukciju skat. 3.4. attēlā.

2.4. attēls
Piezīme: pamatnes stiprināšanas bultskrūves un paplāksnes ietilpst ligzdas pamatnes komplektā.
Skat. tabulu 3.4.
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2.5. Stārķu ligzdu 2. varianta pamatnes SLPO4K-V2 uzstādāmas uz vienstatņa
koka balstiem saskaņā ar 2.5. attēlu. Pamatnes SLPO4K-V2 konstrukciju skat. 3.5.
attēlā.

2.5. attēls
Piezīme: pamatnes stiprināšanas bultskrūves ietilpst ligzdas pamatnes komplektā. Skat. tabulu
3.5.
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3. Stārķu ligzdu pamatņu konstrukcijas
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3.1. Stārķu ligzdu 1. varianta pamatnes koka vienstatņu balstiem SLPO4K-V1
konstrukcija izveidojama saskaņā ar 3.1. attēlu. Izstrādājumu un materiālu saraksts
dots tabulā 3.1.

3.1. attēls
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Tabula 3.1.
Izstrādājumu un materiālu saraksts stārķu ligzdas pamatnei SLPO4K-V1
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3.2. Stārķu ligzdu 1. varianta pamatnes dzelzsbetona vienstatņu balstiem
SLPO4Dz-V1 konstrukcija izveidojama saskaņā ar 3.2. attēlu. Izstrādājumu un
materiālu saraksts dots 3.2. tabulā.

3.2. attēls
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Tabula 3.2.
Izstrādājumu un materiālu saraksts stārķu ligzdas pamatnei SLPO4Dz-V1
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3.3. Stārķu ligzdu 1. varianta pamatnes koka A balstiem (arī A balstiem ar
atgāzni) SLPO4K-A1 konstrukcija izveidojama saskaņā ar 3.3. attēlu. Izstrādājumu un
materiālu saraksts dots tabulā 3.3.

3.3. attēls
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Tabula 3.3.
Izstrādājumu un materiālu saraksts stārķu ligzdas pamatnei SLPO4K-A1
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3.4. Stārķu ligzdu 1. varianta pamatnes koka trīsstatņu balstiem SLPO4K-T1
konstrukcija izveidojama saskaņā ar 3.4. attēlu. Izstrādājumu un materiālu saraksts
dots tabulā 3.4.

3.4. attēls
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Tabula 3.4.
Izstrādājumu un materiālu saraksts stārķu ligzdas pamatnei SLPO4K-T1
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3.5. Stārķu ligzdu 2. varianta pamatnes koka vienstatņu balsiem SLPO4K-V2
konstrukcija izveidojama saskaņā ar 3.5. attēlu. Izstrādājumu un materiālu saraksts
dots tabulā 3.5.

3.5. attēls
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Tabula 3.5.
Izstrādājumu un materiālu saraksts stārķu ligzdas pamatnei SLPO4K-V2

3.6. Papildus nosacījumi stārķu ligzdu pamatņu tērauda konstrukciju izstrādei:


metinātajiem savienojumiem šuvju katetes augstums 5 mm;
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metāla konstrukciju metināšanu veikt ar elektrodiem E-46;



tērauda detaļām, kas izgatavotas no sloksnēm ar velmējuma standartu EN
10029 pielietojot S235 JRG2 markas lokšņu tēraudu EN10025.
Konstrukcijām pielietot apaļās periodiskā profila karsti velmētās stiegras ar
aprēķina pretestību pirmās grupas robežstāvoklim Rs=365 Mpa. Cauruļveida
sijas ar velējuma standartu EN 10219-2 izgatavot no S235JRH tērauda pēc
EN 10219-1 standarta.



Metālkonstrukciju pretkorozijas aizsardzību veikt ar karsto virsmas
cinkošanu
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