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Informācija par 330/110 kV gaisvadu
elektrolīniju aizsargjoslām

Meža īpašniekiem 15 dienas iepriekš
jāinformē elektrisko tīklu valdītājs

Elektroietaises valdītājs, ja nepieciešams,
organizē elektrolīnijas atslēgumu bez maksas

Darbi tiek organizēti pie ieslēgtām vai atslēgtām gaisvadu 
elektrolīnijām, atkarībā no koku bīstamības elektrolīnijai un 
pielietotām darba tehnoloģijām

Mežizstrādātāji tiek pielaisti pie darba, veicot instruktāžu
un izsniedzot darba atļauju

MEŽISTRĀDES DARBU
ORGANIZĒŠANAS KĀRTĪBA

Ar drošības prasībām iepazīsties tiešsaitē
http://www.ast.lv/lv/mezi

DROŠĪBAS PRASĪBAS

ENERĢIJA KUSTĪBĀ



Aizsargjoslas gar visu veidu un jebkuras piederības elektriskajiem 
tīkliem, to iekārtām un būvēm tiek noteiktas, lai nodrošinātu 
nepārtrauktu un kvalitatīvu elektroenerģijas piegādi, lai rūpētos par 
Jūsu dzīvību un Jūsu īpašuma drošību.
Aizsargjoslu platums gar elektriskajiem tīkliem ir atkarīgs no tā, kādā 
apvidū līnija atrodas, kā arī līnijas tipa — gaisvadu vai pazemes, kā arī 
elektrolīnijas nominālā sprieguma — tas ir atrodams informatīvajā 
plāksnē uz elektrolīnijas balstiem. 

Informatīvās zīmes gaisvadu elektrolīniju aizsargjoslu apzīmēšanai 
atrodas uz elektrolīnijas balstiem 2,5-3 metru augstumā no zemes, kurā 
minēts aizsargjoslas platums, nominālais spriegums u.c elektrolīnijas 
parametri, kā arī balsta un līnijas numuri.

Par uz līnijām uzkritušiem vai to darbību 
iespējami traucējošiem kokiem zemes 
un/vai meža īpašniekam ir jāpaziņo
AST Dispečeru Dienestam 
+371-6732-8386

Meža teritorijā gar elektrisko tīklu gaisvadu līnijām — zemes gabals un 
gaisa telpa, ko norobežo nosacītas vertikālas virsmas abpus līnijai:

Gar elektrisko tīklu gaisvadu līnijām ar nominālo spriegumu
110 kilovolti — 35 metru attālumā no līnijas ass, kurā elektrolīniju trasi 
veido zemes josla 13 metru platumā no līnijas ass uz katru pusi;

Gar elektrisko tīklu gaisvadu līnijām ar nominālo spriegumu
330 kilovolti — 40 metru attālumā no līnijas ass, kurā elektrolīniju trasi 
veido zemes josla 27 metru platumā no līnijas ass uz katru pusi;

PIRMS DARBU VEIKŠANAS MEŽISTRĀDES ELEKTROLĪNIJU AIZSARGJOSLAS

Aizsargjoslu mērķis

Informatīvās zīmes

Zemes/gaisa norobežojumiPirms mežizstrādes darbu veikšanas vai atsevišķu koku nozāģēšanas 
330kV un 110kV gaisvadu elektropārvades līniju aizsargjoslās darbu 
veicējam jāinformē elektrisko tīklu īpašnieku vai valdītāju, norādot:

— tās zemes vienības kadastra numurs, kuras gaisvadu
    elektrolīnijas aizsargjoslā tiks cirsti koki;
— īpašnieka kontaktinformāciju;
— saņemtu no AST personāla atļauju.

Elektrisko tīklu īpašnieks vai valdītājs, saņemot šādu informāciju, ja 
nepieciešams, organizē attiecīgo elektrolīniju atslēgumus bez maksas.
Tālrunis informācijai +371-6772-5244 

Līniju dienesta vadītāja tālrunis +371-6772-5240
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+371-2643-1560
Rīgas

+371-2643-0428
Krustpils

+371-2643-1534
Daugavpils

+371-2643-1786
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+371-2029-2638
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+371-2642-9557
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Iecirkņu vadītāju kontakti


