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1. Vispārīgā daļa

1.1. Termini (Izmainīta redakcija, izm.2)
kabeļtīkls – elektrotīkls, kurā galvenokārt ir pazemes kabeļlīnijas;
kabeļlīnija – elektrolīnija, kas izveidota ar īpašu izolētu vadu – kabeli un instalēta
zemē, pa ēkas sienām, kabeļkanālos, kabeļcaurulēs u.tml.;

lv

kabeļietaise – ietaise, kas speciāli paredzēta spēka kabeļu, kontrolkabeļu un
kabeļuzmavu instalācijai. Kabeļietaises ir kabeļtuneļi, kabeļkanāli, kabeļkārbas,
kabeļcaurules, kabeļbloki, kabeļšahtas, kabeļstāvi, dubultgrīdas, kabeļkameras, kabeļakas
un kabeļrenes;

o.

kabeļtunelis – tunelis vai koridorveidīga būve, kas paredzēta kabeļu instalācijai uz
balsteņiem vai sastatņu plauktiem, un kas visā tā garumā ir brīvi caurstaigājams;

rg

kabeļkanāls – betonā vai citā materiālā veidots kanāls spēka kabeļu un kontrolkabeļu
instalācijai tajā;
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kabeļšahta – vertikāla, taisnstūra kabeļietaise, kuras augstums vairākkārt pārsniedz
šķērsgriezuma malu izmērus, un kurā ierīkotas skavu kāpnes vai redeļkāpnes
(caurstaigājamās šahtas), vai pilnīgi vai daļēji noņemama siena (necaurstaigājamās šahtas);
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kabeļstāvs – ēkas daļa vai telpa, kuru ierobežo grīda un pārsegums ar augstumu no
grīdas līdz pārsegumam vai pārklājumam un to izvirzītām daļām ne mazāku par 1,9 m;
dubultgrīda – pagrīdes telpa, kuru ierobežo telpas sienas, starpstāvu pārsegums un
telpas grīda ar noņemamām plāksnēm (visai pagrīdes virsmai vai tās daļai);

ww

kabeļbloks – kabeļietaise ar caurulēm (kanāliem) kabeļu instalēšanai;
kabeļkamera – ar noņemamu betona vai cita materiāla paneli pārklāta pazemes
kabeļietaise uzmavu izvietošanai vai kabeļu ievilkšanai kabeļblokos vai kabeļcaurulēs;
kabeļaka – kabeļkamera ar ieejas lūku;

kabeļcaurule – apaļa šķērsgriezuma plastikāta, metāla vai cita materiāla caurule, kas
izmantojama kabeļu instalācijai;
kabeļkārba – slēgta taisnstūra konstrukcijas kārba kabeļu un vadu instalēšanai.
Kabeļkārbas var būt ar vākiem vai arī cieši noslēgtas, ar perforētām vai neperforētām
sienām vai vākiem. Cieši noslēgtām kabeļkārbām jābūt ar neperforētām sienām un bez
vākiem. Kabeļkārbas izmanto kā kabeļu nesošās un aizsargājošās konstrukcijas telpās un
āra ietaisēs;
kabeļrene – atklāta konstrukcija kabeļu instalēšanai. Kabeļrenēm jābūt izgatavotām
no nedegošiem materiāliem. Kabeļrenes var būt vienlaidu konstrukcijas, perforētas vai
režģotas;
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kabeļkonsole – tikai vienā galā stiprinātas horizontālas kabeļu balstiekārtas, kas
izvietotas noteiktos intervālos visā kabeļu garumā un uz kurām novietoti kabeļi;
atstarpe – mazākais brīvais attālums starp norādīto priekšmetu visvairāk izvirzītām
daļām;
autoceļa zemes klātnes šķautne – sāngrāvja ārējās nogāzes, uzbēruma vai ierakuma
nogāzes krustojuma līnija ar zemes virsmu.
Kontrolkabelis - kabelis vadības signālu, mērījumu un indikācijas signālu
pārvadīšanai elektroinstalācijās.

lv

Spēka kabelis - kabelis elektroenerģijas pārvadīšanai no elektroenerģijas avota līdz
patērētājam.

o.

Telekomunikāciju kabelis - kabelis telekomunikāciju signālu pārvadīšanai, tajā
skaitā datu kabeļi.
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1.2. Darbības sfēra

2. Pamatprasības

ke

ne

Standarts attiecas uz zemsprieguma (0,4 , arī 0,23 kV) un vidsprieguma (6, 10,
20 kV) jaunierīkojamām un rekonstruējamām elektroapgādes spēka kabeļu un
kontrolkabeļu līnijām.

w.
le

2.1. Zemsprieguma (līdz 1 kV) un vidsprieguma (6, 10, 20 kV) kabeļlīniju (turpmāk
tekstā – “kabeļlīnijas”) ierīkošana veicama saskaņā ar projektu, kas izstrādāts atbilstoši
Vispārējo būvnoteikumu, Latvijas būvnormatīvu, izgatavotājrūpnīcas rekomendācijām un
šī energostandarta prasībām. (Izmainīta redakcija, izm.2)
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2.2. Izvēloties kabeļlīnijas trasi, pēc iespējas jāizvairās no gruntīm, kuras ir agresīvas
attiecībā pret kabeļu apvalkiem (skat. Arī pp. 5.5. un 5.6.).
2.3. Gar pazemes kabeļlīnijām ir likumā “Aizsargjoslu likums” noteiktas
aizsargjoslas:


gar elektrisko tīklu kabeļlīnijām – zemes gabals vai gaisa telpa, ko norobežo
nosacītas vertikālas plaknes kabeļlīnijas katrā pusē 1 m attālumā no kabeļlīnijas
ass;



gar elektrisko tīklu kabeļlīnijām, kuras zem ūdens līmeņa šķērso kuģojamas vai
plostojamas upes, ezerus, ūdenskrātuves un kanālus – ūdens platība, ko visā tās
dziļumā no ūdens virsmas līdz gultnei ietver paralēlas plaknes, kas atrodas 100 m
attālumā katrā pusē no kabeļlīnijas ass.
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2.4. Kabeļlīnijas trasi izvēlas pēc iespējas īsāku, nodrošinoties pret kabeļu
mehāniskiem bojājumiem, vibrācijām, pārkaršanu un bojājumiem no elektriskā loka, ja
notiek īsslēgums vienā no blakus kabeļiem. Izvietojot kabeļus, jāizvairās no to savstarpējas
šķērsošanās, šķērsošanās ar cauruļvadiem un citām inženierkomunikācijām.
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2.5. Kabeļlīnijas jāierīko tā, lai montāžas un ekspluatācijas laikā kabeļos nerastos
mehāniski spriegumi un bojājumi. Šim nolūkam:
- instalējot kabeļus pieļaujams izveidot garuma rezervi cilpas veidā;
- uz sienām, konstrukcijām, pārsegumiem u.tml. horizontāli izvietotie kabeļi cieši
jānostiprina kabeļu galos gala apdaru tiešā tuvumā un savienotājuzmavu un izliekumu abās
pusēs;
- uz sienām un konstrukcijām vertikāli izvietotie kabeļi jānostiprina tā, lai novērstu
kabeļu pašsvara radītās apvalku vai izolācijas deformācijas, kā arī kabeļu dzīslu
savienojumu bojājumus uzmavās;
- konstrukcijas, uz kurām izvieto kabeļus, izveidojamas tā, lai nebūtu iespējami
kabeļu apvalku mehāniski bojājumi; kabeļu cieša stiprinājuma vietās to apvalki
aizsargājami pret mehāniskiem bojājumiem ar elastīga materiāla starplikām;
- vietās, kur iespējami vertikāli izvietoto kabeļu mehāniski bojājumi, piemēram,
transporta, mehānismu vai kravas pārvietošanas dēļ, kur kabeļi pieejami nepiederošām
personām, tie aizsargājami līdz 2 m augstumam no zemes un 0,3 m zemē;
- instalējot kabeļus blakus ekspluatācijā esošajiem kabeļiem, jāveic pasākumi
pēdējo nodrošināšanai pret bojājumiem;
- lai novērstu kabeļu sasilšanu virs pieļaujamās temperatūras, kabeļi instalējami
pietiekami drošā attālumā no karstām virsmām, turklāt jāparedz kabeļu aizsardzība pret
karstu vielu izplūšanu aizbīdņu un atloku uzstādīšanas vietās. (Izmainīta redakcija, izm.2)
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2.6. Pazemes kabeļietaišu konstrukciju aprēķinos jāievēro kabeļu, grunts un ceļa
seguma masa, kā arī transporta līdzekļu radītā slodze.
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2.7. Kabeļietaises un konstrukcijas, uz kurām vai kurās izvieto kabeļus, jāierīko no
nedegošiem materiāliem. Kabeļietaisēs aizliegts ievietot jebkādas pagaidu komunikācijas,
glabāt materiālus un iekārtas. Ar kabeļietaišu valdītāja atļauju kabeļietaisēs var instalēt
pagaidu kabeļus, ievērojot visas instalēšanas prasības.
2.8. Ierīkojot atklātas kabeļlīnijas, jāievēro saules starojuma un dažādu siltuma avotu
termiskā iedarbība.
2.9. Guldot kabeļus, kabeļa iekšējam liekuma rādiusam attiecībā pret kabeļa ārējo
diametru jāatbilst izgatavotājrūpnīcas dokumentos noteiktajam un standartu LVS HD 603,
LVS HD 604, LVS HD 620 prasībām. Būvprojektā jābūt norādītai pieļaujamai kabeļlīnijas
kabeļa iekšējā liekuma rādiusa attiecībai pret kabeļa ārējo diametru atbilstoši ražotāja
sniegtajai informācijai un LVS HD 603, LVS HD 604, LVS HD 620 prasībām. (Izmainīta
redakcija, izm.2)
2.10. Veicot kabeļu dzīslu apdari, kabeļu dzīslu izliekuma iekšējā rādiusa un dzīslu
reducētā diametra attiecībai jābūt ne mazākai par kabeļu izgatavotājrūpnīcas dokumentos
noteikto.
2.11. Maksimālos mehāniskos stiepes spēkus, kas rodas kabeļus instalējot vai
ievelkot kabeļcaurulēs, nosaka izejot no dzīslām un apvalkiem pieļaujamiem
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maksimālajiem izgatavotājrūpnīcu noteiktajiem stiepes spēkiem un standartu LVS HD 603,
LVS HD 604, LVS HD 620 prasībām. Būvprojektā jābūt norādītiem dzīslām un apvalkiem
pieļaujamiem maksimālajiem stiepes spēkiem atbilstoši ražotāja sniegtajai informācijai un
LVS HD 603, LVS HD 604, LVS HD 620 prasībām.
Vienlaicīgi velkot trīs paralēlus viendzīslas kabeļus, kopējais kabeļu vilkšanas spēks
nedrīkst pārsniegt divkārtīgu vienam viendzīslas kabelim pieļauto ievilkšanas spēku.
(Izmainīta redakcija, izm.2)
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2.12. Kabeļu montāžas laikā jāievēro minimāli pieļaujamā apkārtējās vides
temperatūra. Kabeļu montāžas laikā paša kabeļa temperatūra nedrīkst būt zemāka par
kabeļa izgatavotājrūpnīcas noteikto pieļaujamo temperatūru un standartu LVS HD 603,
LVS HD 604, LVS HD 620 prasībām. Būvprojektā jābūt norādītai minimāli pieļaujamā
apkārtējās vides temperatūrai kabeļa guldīšanas laikā atbilstoši ražotāja sniegtajai
informācijai un standartu LVS HD 603, LVS HD 604, LVS HD 620 prasībām. (Izmainīta
redakcija, izm.2)
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2.13. Katra spēka kabeļlīnija apzīmējama ar numuru vai nosaukumu. Atklāti
instalētiem kabeļiem jāpiestiprina birkas, uz kurām jāuzrāda kabeļa un uzmavas marka,
darba spriegums, dzīslu šķērsgriezums, kabeļlīnijas numurs vai nosaukums, uzmavas
numurs, montiera uzvārds, montāžas firmas nosaukums un montāžas datums. Birkām un to
uzrakstiem jābūt izturīgiem pret apkārtējās vides iedarbību. Birkas jāpiestiprina kabeļiem
abos kabeļa galos, kabeļkamerās, kā arī vietās, kur kabeļi šķērso ēku un būvju sienas un
pārsedzes (kabeļa ieejā un kabeļa izejā). Kabeļietaisēs guldītiem kabeļiem birkas jāizvieto
šo ietaišu sākumā un beigās, taisnos posmos ne retāk kā pēc katriem 50 m, ja vienā
kabeļietaisē guldīti vairāk kā 5 kabeļi-birkas jāuzstāda ne retāk kā pēc katriem 25m.
Pieļaujams izvietot birkas arī uz kabeļu pagriezieniem. Aizliegts izvietot birkas uz
kabeļu gala apdarēm.
Ja kabeļlīnijā ir vairāki paralēli kabeļi, katram no tiem bez līnijas nosaukuma vai
numura apzīmējuma papildus jāpiešķir arī burtapzīmējums A, B, C utt. (Izmainīta
redakcija, izm.2)
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2.14. Trasēs bez cietā seguma informatīvās zīmes kabeļlīniju aizsargjoslu
apzīmēšanai jānovieto uz piketa mietiņiem metra augstumā no zemes:
- trases pagrieziena punktos;
- trases taisnajos posmos - attālumā, kas nodrošina piketa mietiņu savstarpēju
pārredzamību;
- trases šķērsojumos ar ceļiem, dzelzceļiem, grāvjiem, upēm, ūdenstilpnēm.
Uz informatīvās zīmes jābūt uzrakstam “Aizsargjosla” un “Kabelis”, kā arī jānorāda:
- aizsargjoslas platums (metros);
- kabeļa ieguldīšanas dziļums (metros);
- nominālā sprieguma vērtība (kilovoltos);
- elektrisko tīklu komersanta nosaukums un tālruņa numurs.
Punktā noteiktās prasības neattiecas uz apakšstaciju, sadales punktu teritorijām.
(Izmainīta redakcija, izm.2)
3. Kabeļu instalēšanas veida un vietas izvēle

3.1. Izvēloties spēka kabeļu instalēšanas veidu, jāievēro šādas prasības:
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guldot kabeļus zemē, vienā tranšejā rekomendē ievietot ne vairāk kā sešus spēka
kabeļus. Ja kabeļu skaits ir lielāks, pārējie kabeļi jāiegulda vai nu atsevišķā
tranšejā, ieturot attālumu starp kabeļu grupām ne mazāku par 0,5 m, vai tie
jāinstalē kabeļkanālos un kabeļtuneļos;



kabeļus rekomendē instalēt kabeļtuneļos, ja vienā virzienā jāinstalē vairāk par 20
kabeļiem;



kabeļblokos kabeļus instalē sevišķi ierobežota platuma trasēs, šķērsojumos ar
dzelzceļiem, brauktuvēm un ielām, kā arī vietās, kurās var izlīt ķīmiski aktīvas
vielas u.tml.;



izvērtējot kabeļu instalēšanas veidu pilsētu teritorijās, jāievēro sākotnējie
kapitālieguldījumi, ekspluatācijas un remonta darbu izdevumi, kā arī kabeļietaišu
apkalpošanas ērtības un ekonomiskums.

o.
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rg

3.2. Elektrostaciju teritorijās kabeļlīnijas jāierīko, instalējot kabeļus kabeļcaurulēs,
kabeļtuneļos, kabeļkanālos, kabeļkārbās un kabeļblokos. Spēka kabeļu guldīšana tranšejās
pieļaujama uz attāliem palīgobjektiem (kurināmā noliktavām, darbnīcām, teritorijas
apgaismošanas prožektoriem), ja kabeļu skaits nepārsniedz sešus. Elektrostacijās, kuru
kopējā jauda nepārsniedz 25 MW, pieļaujama atsevišķu kabeļu guldīšana arī tranšejās.
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3.3. Ražošanas uzņēmumu teritorijās kabeļlīnijas ierīkojamas, instalējot kabeļus zemē
(tranšejās), kabeļcaurulēs, kabeļblokos, kabeļkanālos vai uz ēku sienām.
3.4. Apakšstaciju un sadales iekārtu teritorijās kabeļlīnijas ierīkojamas kabeļkanālos,
kabeļcaurulēs, kabeļkārbās, zemē (tranšejās), vai virszemes dzelzsbetona kabeļrenēs.
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3.5. Kabeļlīniju izvietojumu pilsētu, ciemu un lauku teritorijās plāno tā, lai tas atbilstu
Latvijas būvnormatīva LBN 006–01 “Būtiskās prasības būvēm” prasībām.
3.6. izslēgt. (Izmainīta redakcija, izm.2)

3.7. Pilsētās un ciemos maģistrālās un sadalošās kabeļlīnijas un kabeļu kanalizāciju
izvieto teritorijās starp ielas brauktuvi un sarkano līniju, t.sk. zem ietvēm, gājēju celiņiem
un zaļajām joslām, kā arī ielas (ceļa) sadalošajā joslā.
Ja kabeļlīnijas pilsētās un ciemos nav iespējams izvietot teritorijās starp ielas (ceļa)
brauktuvi un sarkano līniju, vai ielas (ceļa) sadalošajā joslā, kabeļlīniju izvietošana zem
ielu (ceļu) brauktuvēm atļauta saskaņojot izvietojumu un būvniecības nosacījumus (ielas
seguma atjaunošana, būvdarbu veikšanas laiks un organizācija) ar ielas (ceļa) īpašnieku vai
valdītāju.
3.8. Šķērsojot ielu braucamās daļas, ceļus ar segumu, iebrauktuves un laukumus,
kabeļi mehāniski aizsargājami ievelkot tos kabeļcaurulēs vai kabeļblokos. (Izmainīta
redakcija, izm.2)
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3.9. Publiskās lietošanas dzelzceļa zonā kabeļlīnijas izvieto aiz dzelzceļa nodalījumu
joslas robežām. Kabeļlīnijas var izvietot dzelzceļa nodalījuma joslā, saskaņojot risinājumu
ar dzelzceļa infrastruktūras pārvaldītāju (skat. arī p. 8.10.).
3.10. Telpās kabeļlīnijas var ierīkot, instalējot kabeļus tieši uz ēku konstrukcijām
(atklāti, kabeļkārbās vai kabeļcaurulēs), kabeļkanālos, kabeļblokos, grīdās un pārsegumos,
kabeļšahtās, kabeļstāvos vai dubultgrīdās.

lv

3.11. Atsevišķos gadījumos pieļaujams guldīt kabeļus nogāzēs, kur nogāzes slīpums
ir perpendikulārs kabeļu guldīšanas virziena asij, saskaņojot to ar kabeļlīnijas īpašnieku
(skat. attēlu 3.1.).

o.

3.1. attēls – kabeļa guldīšana slīpumā (skats uzbēruma, paugura šķērsgriezumā)
(Izmainīta redakcija, izm.2)

ne

rg

4. Kabeļu izvēle

ke

4.1. Kabeļiem jābūt piemērotiem attiecīgam tīklam un jāatbilst tīkla darbības un
ekspluatācijas prasībām:

izolācijai jāatbilst tīkla spriegumam visos tīkla darbības režīmos;



kabeļa strāvas vadītspējai jānodrošina ilgstoša strāvas vadītspēja un noturība pret
īsslēguma strāvām.

w.
le



ww

4.2. Pēc vienošanās ar kabeļu izgatavotājrūpnīcu, lietotājs var pasūtīt kabeļus, kas
atbilst lietotāja speciālām prasībām.
4.3. Zemsprieguma (līdz 1 kV) un vidsprieguma (6, 10, 20 kV) kabeļlīnijās lieto
kabeļus ar tabulā 4.1. dotiem spriegumiem, kas atbilst starptautiskajiem standartiem IEC
60502 un IEC 60183. IEC 60502 standarts vidsprieguma kabeļu tīklus iedala 3 kategorijās:
 kategorija A ietver kabeļu tīklus, kuros fāzes vadītāji, nonākot saskarē ar zemi vai
zemes vadītāju, tiek atslēgti no tīkla 1 min. laikā;
 kategorija B ietver kabeļu tīklus, kuri zemesslēguma apstākļos tiek darbināti īsu
laika periodu ar vienu zemētu fāzi. Šis periods saskaņā ar standartu IEC 60183
(skatīt arī LVS HD 620 S2:2010) nedrīkst pārsniegt vienu stundu.
Kabeļiem, kuri atbilst šim standartam ir pieļaujams arī garāks periods, bet ne vairāk
par 8 stundām pie noteikuma, ka kopējais laiks zemesslēguma režīmā nedrīkst
pārsniegt 125 stundas gadā;
 kategorija C ietver visus pārējos kabeļu tīklus, kuri neietilpst A un B kategorijās.
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Vidsprieguma tīklos ar izolētu un kompensētu neitrāli pielietojami B un C kategorijai
atbilstoši kabeļi. Zemsprieguma tīklos jāpielieto kabeļus ar spriegumu ne mazāku par
Um = 1,2 kV”
4.1.tabula
Līnijas
spriegums U,
kV
līdz 1,0
6,0
10,0
20,0

Augstākais
pieļaujamais darba
spriegums Um, kV
1,2
7,2
12,0
24,0

Fāzes spriegums U0, kV
kategorijai A un B

kategorijai C

0,6
3,6
6,0
12,0

0,6
6,0
8,7
18,0

lv

(Izmainīta redakcija, izm.2)

o.

4.4. Rekonstruējot un paplašinot esošos 0,23 kV kabeļu tīklus, jāizvēlas kabeļi tā, lai
būtu vienkārša to pārslēgšana darbam ar 0,4 kV spriegumu (jāizvēlas piemēroti 1 kV 4
dzīslu kabeļi). (Izmainīta redakcija, izm.2)

ke

ne

rg

4.5. Ierīkojot kabeļlīnijas rekomendē izmantot sintētiskās izolācijas kabeļus:
 XLPE – vulkanizēta šķērsšūta polietilēna,
 PVC – termoplastiskā polivinilhlorīda,
 PE – termoplastiskā polietilēna sintētiskās izolācijas kabeļi ar sintētiskās
izolācijas PVC vai PE apvalkiem.
Visos gadījumos jāizvēlas kabeļi ar izolāciju, kura neveicina degšanu.

w.
le

Elektrostacijās un apakšstacijās ar dežurējošo personālo jāpielieto halogēnbrīvi,
degšanas procesu neuzturoši, standartam LVS HD 604 „Spēkstacijās izmantojami spēka
kabeļi īpaša ugunsdrošā izpildījumā” atbilstoši kabeļi. (Izmainīta redakcija, izm.2)

ww

4.6. Ilgstoši pieļaujamā maksimālā strāva sintētiskās izolācijas kabeļiem jāaprēķina
tā, lai kabeļu sasiluma temperatūra nepārsniegtu šādas vērtības:


kabeļiem ar PVC un PE izolāciju un spriegumu 1 kV +70ºC;



kabeļiem ar XLPE izolāciju un spriegumu 1 kV – 20 kV +90ºC.



Kabeļiem ar HEPR izolāciju un spriegumu 1 kV +90oC (Izmainīta redakcija,
izm.2)

Lai netiktu žāvēta apkārtējā augsne, ieguldot kabeļus zemē maksimālā sasiluma
temperatūra kabeļiem ar sintētiskā materiāla izolāciju ieteicama +65ºC.
4.7. Lai noteiktu kabeļu silšanas maksimālo temperatūru atkarībā no kabeļu
izvietošanas veida un vietas, jāvadās no izgatavotājrūpnīcas norādījumiem un šo rūpnīcu
dotajiem koriģējošajiem koeficientiem.
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Ja nav pieejama kabeļu izgatavotājrūpnīcas dokumentācija, prasības nosakāmas
atbilstoši LEK 129 “0,4 kV kabeļu izvēles prasības pēc pieļaujamās strāvas. (Izmainīta
redakcija, izm.2)
4.8. Lai nodrošinātu kabeļu izolācijas termisko izturību īsslēguma laikā, kabeļa
izgatavotājrūpnīcas datu aprakstā tiek dota maksimāli pieļaujamā sasiluma temperatūra
īsslēguma laikā.
Orientējoši maksimāli pieļaujamā kabeļa sasiluma temperatūra īsslēguma laikā:
kabeļiem ar PE izolāciju un spriegumu 1 kV +135ºC;



kabeļiem ar PVC izolāciju un spriegumu 1 kV +160ºC;



kabeļiem ar XLPE izolāciju 1 – 20 kV +250ºC.



kabeļiem ar HEPR izolāciju un spriegumu 1 kV +250oC (Izmainīta redakcija,
izm.2)

o.

lv



rg

Maksimālo pieļaujamo īsslēguma strāvu īsslēguma gadījumā ar ilgumu no 0,2 līdz 5
sekundēm var noteikt pēc formulas

ne

It  I s

t,

w.
le

ke

kur: Is – 1 sekundes termiskās izturības īsslēguma strāva, kA;
t – īsslēguma laiks, s.

5. Kabeļu izvēle atkarībā no apkārtējās vides

ww

5.1. Ja kabeļlīnijas trasē ir posmi ar dažādām gruntīm un dažādiem apkārtējās vides
apstākļiem, kabeļu konstrukciju un kabeļu šķērsgriezumu izvēle jāveic, ievērojot apstākļus,
kādi ir visnelabvēlīgākajā posmā.
5.2. Ja kabeļlīnijas trasē ir posmi ar dažādiem dzesēšanas apstākļiem, kabeļu
šķērsgriezumi jāizvēlas, izejot no apstākļiem posmā ar vissliktākajiem dzesēšanas
apstākļiem, ja šis posms ir garāks par 10 m. Kabeļlīnijām ar spriegumu līdz 10 kV, izņemot
ūdenī guldītos kabeļus, atļauts lietot līdz trīs dažādu šķērsgriezumu kabeļus, ja katra
šķērsgriezuma kabeļa garums ir ne mazāks par 20 m (skat. arī p. 6.3.).
Ja kabeļlīnija ierīkojama ar divu dažāda šķērsgriezuma kabeļiem, tad kabeļu garums
(montējot pārejas savienojuma uzmavas) var būt līdz 5 m.
5.3. Ja ekspluatācijas laikā nav iespējami bīstami mehāniski bojājumi, kabeļietaisēs
un ražošanas telpās ieteicams izvēlēties atbilstoša veida kabeļus iekštelpām vai montāžai
brīvā gaisā, bet, ja šādi bīstami mehāniski bojājumi ir iespējami, jānodrošina aizsardzība
pret mehāniskiem bojājumiem.
Ārpus kabeļietaisēm kabeļus bez aizsardzības pret mehāniskiem bojājumiem
pieļaujams instalēt neaizsniedzamā augstumā (ne mazākā par 2 m). Instalējot kabeļus
mazākā augstumā, tie jāaizsargā pret mehāniskiem bojājumiem, piemēram, ar
kabeļcaurulēm (UV izturīgas), cauruļkārbām, tērauda stūreņiem, u.c.

Tikai lasīšanai
11

049 © LEK:2012

Jaukta instalēšanas veida gadījumā (zeme-kabeļietaise vai ražošanas telpa) ieteicams
izvēlēties to pašu marku kabeļus, ko lieto guldīšanai zemē, lai nodrošinātu pietiekošu
mehānisko aizsardzību. (Izmainīta redakcija, izm.2)
5.4. Telpās ar agresīvu vidi jāizvēlas kabeļi, kuri ir noturīgi pret šo vidi. Brīvgaisa
kabeļlīniju ierīkošanai jāizvēlas kabeļi, kas ir izturīgi pret tiešo saules un ultravioleto
starojumu.
5.5. Guldīšanai agresīvās gruntīs, kas graujoši iedarbojas uz kabeļu apvalkiem
(uzbērta grunts ar izdedžu un būvmateriālu piejaukumu utt.), kā arī bīstamās
elektrokorozīvās zonās, jāizvēlas kabeļi ar apvalkiem, kas noturīgi pret agresīvās vides
iedarbi.

lv

5.6. Vietās, kur kabeļlīnijas šķērso purvus, ievērot ģeoloģiskās, kā arī ķīmiskās un
mehāniskās iedarbes. (Izmainīta redakcija, izm.2)

o.

5.7. Strautu, palieņu un grāvju šķērsojumos jālieto tādi paši kabeļi kā guldīšanai
zemē.

rg

5.8. Pārvietojamu mehānismu kabeļlīnijām jāizvēlas lokani kabeļi ar gumijas vai citu
līdzīgu izolāciju, kas spējīga izturēt daudzkārtēju locīšanu.

ne

5.9. Četrvadu tīklos jāizvēlas četrdzīslu kabeļi. Neitrālvada guldīšana, to izmantojot
kā atsevišķu vadu, nav atļauta.

w.
le

ke

5.10. Kabeļlīnijās atļauts lietot viendzīslas kabeļus, ja nav pietiekoša garuma
vienlaidus vairākdzīslu kabeļu, kā arī gadījumos, ja viendzīslas kabeļu lietošana,
salīdzinājumā ar vairākdzīslu kabeļiem ir tehniski izdevīgāka.
Jāveic pasākumi, lai nodrošinātu vienādu strāvu sadalījumu paralēli slēgtos kabeļos.
(Izmainīta redakcija, izm.2)

ww

5.11. Rekonstruējot vai izbūvējot vidsprieguma kabeļu izvadus no 110/6-20 kV
transformatoru apakšstacijām vai vidsprieguma sadales punktiem, tie jāizbūvē ar 1-dzīslas
kabeļiem (kabelis bez kopēja apvalka). Apakšstaciju un sadales punktu telpās kabeļu
atklātās daļas (apvalki) pārklājamas ar degšanas procesu neuzturošu pārklājumu. Ja ar
degšanas procesu neuzturošu pārklājumu tiek pārklāts kabeļa posms, ka garāks par 10m,
tad jāveic kabeļa caurlaides spējas novērtējums atbilstoši pārklājumu ražotāja informācijai
un standartu prasībām.
Kompaktajās transformatoru apakšstacijās (KTA) spēka kabeļu ievadu, izvadu atklātās
daļas (apvalki) un to kabeļcaurules pārklājamas ar degšanas procesu neuzturošu
pārklājumu, izņemot gadījumus, ja kabeļi izgatavoti ar degšanas procesu neuzturošu ārējo
apvalku. Ja izmantotas kabeļcaurules, kas izgatavotas no degšanas procesu neuzturoša
materiāla vai ir nedegošas, kabeļcauruļu krāsošana nav jāveic. (Izmainīta redakcija, izm.2)
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6. Kabeļu savienojumi un drīvējumi

6.1. Savienojot spēka kabeļus un apdarinot to galus, jālieto kabeļuzmavas, kuru
konstrukcijas atbilst to darba un apkārtējās vides apstākļiem. Kabeļu savienojumi un
drīvējumi izpildāmi tā, lai kabeļi būtu aizsargāti no mitruma un kabeļiem kaitīgu apkārtējās
vides vielu iekļūšanas tajos un savienojumi izturētu kabeļu pārbaudes spriegumus.
6.2. Kabeļlīnijās gala apdares un savienotājuzmavas
izgatavotājrūpnīcu izdotai uzmavu tehniskai dokumentācijai.

jālieto

atbilstoši

6.3. Jaunierīkojamās kabeļlīnijās pieļaujamais savienotājuzmavu skaits vienā
kilometrā nedrīkst būt lielāks par:
3 gab. 1-10 kV trīsfāžu kabeļiem ar šķērsgriezumu līdz 395 mm2;



4 gab. 1-10 kV trīsfāžu kabeļiem ar šķērsgriezumu 3120  3240 mm2;



5 gab. 20 kV trīsfāžu kabeļiem;



2 gab. viendzīslas vidsprieguma kabeļiem.
kabeļlīnijas,

rg

ierīkot

izmantojot

ne

Aizliegts
dokumentiem.

o.

lv



kabeļus

bez

izgatavotājrūpnīcu

w.
le

ke

6.4. Jaunierīkojamās kabeļlīnijās savienojuma uzmavas nedrīkst atrasties:
- zem ielu un ceļu braucamās daļas;
- vietās, kur to šķērso esošās vai projektējamās inženierkomunikācijas;
- ēku pagrabos, uz ēku sienām;
- kabeļu kanālos, kabeļblokos, kabeļcaurulēs, kabeļtuneļos, kabeļstāvos.

ww

Izņēmuma gadījumos pieļaujama savienojuma uzmavas izbūve kabeļtuneļos,
kabeļkanālos, kabeļstāvos, zem dubultās grīdas, ja tas ir ekonomiski pamatots.
Savienojuma uzmavu mehāniski jāaizsargā. (Izmainīta redakcija, izm.2)
7. Zemējumi

7.1. Kabeļu metāla ekrāni, kā arī konstrukcijas, uz kurām novietoti kabeļi, ir jāzemē
atbilstoši Latvijas energostandarta LEK 048 “Elektroietaišu zemēšana un elektrodrošības
pasākumi” normām un noteikumiem.
7.2. Zemējot kabeļu metāla ekrānus, savienojumu vietās tie jāsavieno savā starpā.
Īsa vidsprieguma kabeļa posma (līdz 60 m), kas savieno gaisvadu līniju ar sadales
ietaisi (jeb transformatoru), ekrānu zemē tikai apakšstacijā, bet pie gaisvadu līnijas ekrānu
nezemē. Gariem kabeļu posmiem (virs 60 m) rekomendē vienu kabeļa ekrāna galu sazemēt
un otrajā galā uzstādīt metāloksīda izlādni.
7.3. Zemējumu zemējumvadu šķērsgriezumi
energostandarta LEK 048 normām un noteikumiem.

jāizvēlas

atbilstoši

Latvijas
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8. Kabeļlīniju ierīkošana zemē

ne

rg

o.

lv

8.1. Ierīkojot kabeļlīnijas tieši zemē, kabeļi jāiegulda kabeļtranšejās, zem un virs
kabeļiem izveidojot 10 cm biezu smilšu slāni, bez akmeņiem, celtniecības atkritumu un
izdedžu ieslēgumiem.
Minētā prasība neattiecas uz kabeļiem, kas ieguldīti ar kabeļarkliem un kabeļiem
guldītiem ar tranšeju racēju lauku apvidū (pļavas, aramzeme, krūmāji un tīrumi). Šajās
vietās tranšeju gultnei jābūt līdzenai bez akmeņiem u.c. asiem priekšmetiem, bet gruntij, ar
ko, vismaz 10 cm biezumā, aizber kabeļus, jābūt bez akmeņiem, zariem, celtniecības
atkritumiem un izdedžu ieslēgumiem. Zem un virs kabeļiem jāveido 10 cm biezu smilšu
slāni tikai uzmavu montāžas vietās, metru tranšejas garumā uz abām pusēm no kabeļu
uzmavas.
Atkarībā no grunts apstākļiem kabeļlīniju kabeļus var ieguldīt tieši zemē,
izmantojot kabeļarklus (sk. Latvijas energostandartu LEK 082 “0,4 – 20 kV kabeļu
ieguldīšana zemē ar kabeļarklu”).
Kabeļlīniju šķērsojumus ar dzelzceļiem, autoceļiem, ielu braucamām daļām, upēm,
kanāliem u.c. rekomendē izpildīt ar horizontālās urbšanas paņēmienu. (Izmainīta redakcija,
izm.1)

ww

w.
le

ke

8.2. Ierīkojot kabeļlīnijas zemē, kabeļus gulda ne mazāk kā 0,7 m dziļumā zem
planēšanas atzīmes, bet, šķērsojot ceļus, ielas, brauktuves un laukumus, guldīšanas
dziļumam jābūt ne mazākam par 1,0 m. Vidsprieguma kabeļlīnijas aramzemē jāiegulda ne
mazāk kā 0,8 m dziļumā.
Teritoriju virs kabeļlīnijas atļauts izmantot sējumiem. Konkrētā objektā aramzemē
kabeļa ieguldīšanas dziļums un papildus aizsardzība tiek precizēta projekta tehniskajos
noteikumos.
Ierīkojot kabeļlīniju ievadus ēkās, kabeļskapjos, kā arī kabeļlīniju šķērsojumu vietās
ar pazemes inženierkomunikācijām, kabeļu guldīšanas dziļumu atsevišķos līdz 5 m garos
posmos atļauts samazināt līdz 0,5 m. Šajos posmos jāveic kabeļu papildus mehāniskā
aizsardzība.
Kabeļa guldīšanas dziļums ir attālums no planēšanas atzīmes līdz kabeļa vai
kabeļcaurules, kurā ievilkts kabelis, augšējai virsmai.
Gadījumos, ja iespējams zemes virskārtas nogruvums jāveic kabeļtrases planēšana, lai
nodrošinātu atbilstošu kabeļlīnijas guldīšanas dziļumu. (Izmainīta redakcija, izm.2)
8.3. Vidsprieguma kabeļi visā garumā jāaizsargā no mehāniskiem bojājumiem
pārklājot tos ar plastmasas aizsarglentēm vai aizsardzības profiliem, kurus iegulda 0,1-0.2
m augstumā virs kabeļa. Aizsarglente (aizsardzības profils) guldāma pa kabeļu asi.
Aizsardzības profilus nelieto, ja kabelis ieguldīts kabeļcaurulē.
Kabeļi ar spriegumu līdz 1 kV mehāniski jāaizsargā tikai posmos, kuros bieži veic
rakšanas darbus. Gājēju trotuāru asfalta segumi uzskatāmi par vietām, kurās rakšana notiek
reti.
Šķērsojot ielu braucamās daļas, ceļus ar segumu un laukumus, kabeļi mehāniski
aizsargājami ievelkot tos kabeļcaurulēs vai kabeļblokos. (Izmainīta redakcija, izm.2)

Tikai lasīšanai
14

049 © LEK:2012

8.4. Lai zemes apstrādātāju vai racēju brīdinātu par kabeļa atrašanos un tā
novietojumu, virs kabeļa vai aizsarglentes (aizsardzības profila) nepieciešams ieguldīt
marķējuma lenti.
Kabeļu marķējuma lentei jābūt par 2 cm platākai par kabeļa diametru, bet ne
šaurākai par 50 mm. Marķējuma lentes minimālajam attālumam no kabeļa jābūt 0,2 m līdz
0,4 m no kabeļa, atkarībā no tā vai ir lietota aizsarglenta (aizsardzības profils).
Aizsarglentu var nelietot, ja kabelis ir ieguldīts pielietojot horizontālās caurspiešanas
metodi. Kabeļu aizsarglentei jābūt sarkanā krāsā. Marķējuma lentei jābūt dzeltenā vai
oranžā krāsā. (Izmainīta redakcija, izm.2)
8.5. Atstarpei no tieši zemē guldīta kabeļa līdz ēku, būvju, žogu (ar masīviem
pamatiem) un estakāžu pamatiem jābūt ne mazākai par 0,6 m. Aizliegts guldīt kabeļus tieši
zemē zem ēku un būvju pamatiem. Ierīkojot tranzīta kabeļlīnijas dzīvojamo un sabiedrisko
ēku pagrabos un tehniskajās pagrīdēs, jāievēro spēkā esošās normas un noteikumi.
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8.6. Ierīkojot paralēlas kabeļlīnijas, horizontālajām atstarpēm starp kabeļiem jābūt ne
mazākām par:
100 mm starp kabeļiem ar spriegumu līdz 10 kV, kā arī starp šiem kabeļiem un
kontrolkabeļiem;



250 mm starp 20 kV kabeļiem, kā arī starp šiem kabeļiem un citiem spēka
kabeļiem;



500 mm starp dažādu organizāciju apkalpotajiem spēka kabeļiem, neatkarīgi no to
sprieguma;



500* mm starp spēka kabeļiem un telekomunikāciju kabeļiem (aizsargātiem un
neaizsargātiem) un to kanalizāciju pilsētās, ciemos un citās blīvi apdzīvotās
vietās;
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2 m starp spēka kabeļiem un telekomunikāciju kabeļiem (aizsargātiem un
neaizsargātiem) un to kanalizāciju lauku apvidū.
Attālumi starp kontrolkabeļiem netiek normēti.

Piezīme*: Pilsētās un ciemos, kur ir maz vietas inženierkomunikāciju izvietošanai, attālumu var
samazināt, ja nodrošina papildu aizsardzību.

8.7. Ierīkojot kabeļlīnijas, horizontālajam attālumam no kabeļa līdz koku stumbriem
jābūt ne mazākam par 2 m, izņemot parkus un alejas valsts aizsargājamos kultūras
pieminekļos, kur atbilstoši kultūras pieminekļu aizsardzības prasībām var būt noteikts cits
attālums.
Saskaņojot ar apstādījumu valdītāju, atļauts attālumu 2 m līdz koku stumbriem
samazināt, ieguldot kabeļus caurulēs zem koku saknēm ar horizontālās urbšanas vai citu
paņēmienu, bez rakšanas darbu veikšanas, tuvāk par 2 m no koku stumbriem.
Guldot kabeļus zaļajās zonās līdz krūmu stādījumiem, minimālajam attālumam no
kabeļu kanalizācijas ārējā gabarīta un kabeļa jābūt 1,0 m.
8.8. Ierīkojot kabeļlīnijas paralēli ūdensvada, saimniecības un fekālo notekūdeņu
kanalizācijas caurulēm, horizontālajai atstarpei starp kabeļiem un šiem objektiem jābūt ne
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mazākai par 1 m, bet starp kabeļiem un drenāžas un lietus kanalizācijas caurulēm ne
mazākai par 0,5 m, starp kabeļiem un gāzesvadiem ar spiedienu līdz 1,6 Mpa ne mazākai
par 1,0 m, bet starp kabeļiem un virszemes gāzesvadu balstu pamatiem ne mazākam par
1 m.
Aizliegta kabeļu paralēla guldīšana virs un zem citu inženierkomunikāciju
cauruļvadiem.
8.9. Ierīkojot kabeļlīnijas paralēli siltumvadiem, horizontālajai atstarpei starp kabeli
un siltumvada kanāla vai tuneļa ārējo sieniņu, vai bezkanālu veidā ieliktas caurules apvalku
jābūt ne mazākai par 2 m.
Ierīkojot kabeļlīnijas paralēli dažādas nozīmes kanāliem un tuneļiem, atstarpei starp
kabeli un šiem objektiem jābūt ne mazākai par 2 m, bet ierīkojot kabeļlīnijas paralēli
ārējiem pneimatiskajiem atkritumu cauruļvadiem, atstarpei jābūt ne mazākai par 1,5 m.
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8.10. Ierīkojot kabeļlīnijas paralēli dzelzceļiem, minimālajam attālumam no kabeļa
līdz dzelzceļa malējā sliežu ceļa asij jābūt:

neelektrificēta 1520 mm dzelzceļa posmos 3,2 m;



elektrificēta 1520 mm dzelzceļa posmos 10,8 m;



750 mm dzelzceļa un tramvaja sliežu ceļa posmos 2,8 m.
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Minimālajam attālumam no kabeļa līdz dzelzceļu kontakttīklu balstu pamatiem un
zemējumiem jābūt 5 m.
8.11. Kabeļlīnijas paralēli autoceļiem ierīkojamas ne tuvāk kā 1,0 m attālumā no
autoceļa grāvja ārējās malas vai autoceļa uzbēruma pēdas. (Izmainīta redakcija, izm.2)
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8.12. Minimālajam horizontālajam attālumam no kabeļiem līdz gaisvadu elektrolīniju
balstu pamatiem un zemētājiem jābūt:


līnijām ar spriegumu līdz 1 kV un ārējā apgaismojuma līnijām – 1,0 m;



līnijām ar spriegumu 6–20 kV pilsētu un ciemu teritorijās – 2,0 m, lauku apvidos
– 5,0 m;



līnijām ar spriegumu 110 un 330 kV pilsētu un ciemu teritorijās 2,0 m, lauku
apvidos – 10,0 m.

8.13. Minimālajam horizontālajam attālumam no elektrības kabeļiem jābūt:


līdz telekomunikāciju līniju balstu konstrukcijām pilsētu un ciemu teritorijās
1,0 m, lauku apvidos – 2,0 m;
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līdz ielas apmales akmeņiem (brauktuves malai, nostiprinātajai joslas nomalei) uz
ielas (brauktuves) pusi – 1,5 m.

8.14. No pp. 8.5. līdz 8.13. dotās minimālās horizontālās atstarpes atbilst Ministru
kabineta 28. 12. 2004. noteikumos № 1069 “Noteikumi par ārējo inženierkomunikāciju
izvietojumu pilsētās, ciemos un lauku teritorijās” noteiktām prasībām.
8.15. Elektrostaciju un apakšstaciju teritorijās, ierobežota platuma trasēs, kabeļlīnijas
atļauts ierīkot ne mazāk kā 0,5 m attālumā no kopņu balstu, kā arī gaisvadu elektrolīniju
spriegumam virs 1,0 kV balstu apakšzemes daļas, ja šo balstu zemējumu iekārtas
pievienotas apakšstacijas zemējuma kontūram.
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8.16. Kabeļlīniju savstarpējos šķērsojumos tās atdalāmas ar ne mazāk par 0,5 m biezu
zemes kārtu. Ierobežotos apstākļos šo attālumu atļauts samazināt līdz 0,15 m, ja kabeļus
šķērsošanās vietā un 1 m uz katru pusi no tās savstarpēji atdala ar kabeļcaurulēm.
(Izmainīta redakcija, izm.2)
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8.17. Kabeļlīniju šķērsojumos ar telekomunikāciju kabeļiem kabeļlīnijas un
telekomunikācijas kabeļlīnijas valdītājiem uz abpusējas vienošanās pamata jānosaka kabeļu
novietojums šķērsojumā.
Minimālie vertikālie attālumi starp kabeļlīnijām un telekomunikāciju kabeļiem ir:
0,15 m pilsētās, ciemos un citās blīvi apdzīvotās vietās, kā arī lauku apvidos, ja
telekomunikāciju kabelis ir aizsargāts (ievietots kabeļu kanalizācijā); 0,25 m, ja
telekomunikāciju kabelis ir neaizsargāts.
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8.18. Kabeļlīnijām šķērsojot pazemes maģistrālos gāzes vadus ar spiedienu virs
1,6 MPa vai naftas un naftas produktu vadus, vertikālajam attālumam starp kabeļiem un
gāzes vai naftas un naftas produktu vadu jābūt ne mazākam par 0,5 m. Šo attālumu atļauts
samazināt līdz 0,25 m, ja kabeli šķērsojuma vietā un ne mazāk kā 2 m uz katru pusi no
šķērsojuma vietas iegulda caurulē.
Kabeļlīnijām šķērsojot sadales sistēmas pazemes gāzes vadus ar spiedienu līdz
1,6 MPa, vertikālai atstarpei starp kabeļiem un gāzes vadu jābūt ne mazākai par 0,2 m.
Atstarpi atļauts samazināt līdz 0,1 m, ja veikti aizsargpasākumi, piemēram, kabeļus
pārklājot ar poliuretāna putām.
8.19. Kabeļlīnijām šķērsojot siltumvadus, atstarpei starp kabeļiem un siltumvada
pārklājumu jābūt ne mazākai par 0,5 m, bet ierobežotos trases apstākļos  ne mazākai par
0,25 m. Šajā gadījumā siltumvadam šķērsojuma vietā un 2 m uz katru pusi no šķērsojuma
vietas jābūt tādai siltumizolācijai, lai zemes temperatūra attiecībā pret maksimālo vasaras
temperatūru nepārsniegtu 10ºC un 15ºC  attiecībā pret ziemas zemāko temperatūru.
Gadījumos, ja šos noteikumus nav iespējams ievērot, pieļaujams veikt vienu no
šādiem pasākumiem: kabeļus gulda nevis 0,7 m, bet 0,5 m dziļumā (skat. p. 8.2.);
šķērsojuma posmā gulda palielināta šķērsgriezuma kabeļus; kabeļus ievelk caurulēs zem
siltumvadiem attālumā ne mazākā par 0,5 m.
8.20. Kabeļlīnijām šķērsojot ūdensvadus, vertikālajam attālumam starp kabeļiem un
ūdensvadu jābūt ne mazākam par 0,5 m. Saspiestos apstākļos šo attālumu atļauts samazināt
līdz 0,25 m, ja kabeli šķērsojuma vietā un ne mazāk kā 2 m uz katru pusi no šķērsojuma
vietas iegulda kabeļcaurulē. (Izmainīta redakcija, izm.2)
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8.21. Kabeļlīnijām šķērsojot kanalizācijas vadus, vertikālajam attālumam starp
kabeļiem un kanalizācijas vadu jābūt ne mazākam par 0,5 m. Saspiestos apstākļos šo
attālumu atļauts samazināt līdz 0,25 m, ja kabeli šķērsojuma vietā un ne mazāk kā 2 m uz
katru pusi no šķērsojuma vietas iegulda kabeļcaurulē. (Izmainīta redakcija, izm.2)
8.22. Kabeļlīnijām šķērsojot drenāžas vadus, vertikālajam attālumam starp kabeļiem
un drenāžas vadu jābūt ne mazākam par 0,5 m. Saspiestos apstākļos šo attālumu atļauts
samazināt līdz 0,25 m, ja kabeli šķērsojuma vietā un ne mazāk kā 2 m uz katru pusi no
šķērsojuma vietas iegulda kabeļcaurulē. (Izmainīta redakcija, izm.2)
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8.23. Kabeļlīnijām šķērsojot autoceļus, kabeļi jāinstalē kabeļcaurulēs, kabeļtuneļos
vai kabeļblokos visā ceļa zemes klātnes platumā, papildus pagarinot tos par 2 m katrā ceļa
pusē.
Kabeļu instalēšanas dziļums zem autoceļa klātnes virsmas zemākā punkta nedrīkst
būt mazāks par 1 m, bet zem grāvja dibena  0,5 m.
Visi darbi autoceļu aizsargjoslā saskaņojami normatīvos aktos noteiktajā kārtībā.
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8.24. Šķērsojumos ar dzelzceļu kabeļlīnijas jāinstalē speciālās kabeļcaurulēs,
kabeļtuneļos vai kabeļblokos, kas pagarināmi par 2 m katrā uzbēruma pusē. Šķērsojumos ar
elektrificētiem dzelzceļiem caurulēm un kabeļblokiem jābūt no izolējoša materiāla.
Šķērsojumiem jābūt ne tuvāk par 10 m no pārmijām un pārmiju krusteņiem, kā arī no vilces
kabeļu pievienojumiem sliedēm.
Minimālais kabeļu ieguldīšanas dziļums ir 1 m no zemes klātnes virsmas un 0,5 m no
ūdensnoteces grāvja dibena.
Visi darbi dzelzceļa aizsargjoslā saskaņojami ar dzelzceļa valdītāju.
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8.25. Kabeļlīnijām šķērsojot tramvaju ceļus, kabeļi jāinstalē izolējošās kabeļcaurulēs
vai kabeļblokos. Šķērsojumi izpildāmi ne tuvāk par 3 m no pārmijām, pārmiju krusteņiem
un vietām, kur pie sliedēm pievienoti vilces strāvas kabeļi.
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8.26. Kabeļlīnijām šķērsojot iebrauktuves pagalmos, garāžās u.tml., kabeļi jāievelk
kabeļcaurulēs. Kabeļi ar kabeļcaurulēm aizsargājami arī šķērsojot ielu braucamās daļas,
strautus un grāvjus.
8.27. Ierīkojot kabeļlīnijās kabeļuzmavas, atstarpei starp kabeļuzmavas korpusu un
tuvāko kabeli jābūt ne mazākai par 250 mm. Ierobežotos trases apstākļos atstarpi atļauts
samazināt.

9. Kabeļlīniju ierīkošana kabeļcaurulēs, dzelzsbetona kabeļrenēs un kabeļblokos

9.1. Kabeļbloku izgatavošanai, kā arī kabeļu ievilkšanai kabeļcaurulēs pieļaujams
izmantot tērauda un plastmasas caurules. Izvēloties kabeļbloku un kabeļcauruļu materiālu,
jāievēro gruntsūdeņu līmenis un tā ķīmiskā iedarbe uz kabeli. (Izmainīta redakcija, izm.2)
9.2. Kanālu skaitu kabeļblokā, to izmērus un kabeļu izvietojumu nosaka konkrētā
projektā.
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9.3. Katrā kabeļblokā kanālu skaitam jābūt ar 15 % rezervi, bet ne mazākam par
vienu rezerves kanālu.
9.4. Kabeļcauruļu un kabeļbloku ierīkošanas dziļums zemē jāizvēlas atkarībā no
vietējiem apstākļiem, bet tam jābūt ne mazākam par p. 8.2. noteikto, mērot to līdz augšējam
kabelim. Kabeļcauruļu un kabeļbloku ierīkošanas dziļums slēgtās teritorijās un ražošanas
telpu grīdās nav normēts.
9.5. Kabeļblokiem kabeļaku virzienā jābūt ar ne mazāk par 0,2 % slīpumu.
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9.6. Atstarpēm starp kabeļcaurulēm zemē, kā arī starp kabeļcaurulēm un citiem
kabeļiem un būvēm, jābūt tikpat lielām, kādas paredzētas kabeļiem bez caurulēm (skat. p.
8.6.).
Ierīkojot kabeļlīnijas telpu grīdās ievietotās kabeļcaurulēs, starp kabeļlīnijām jāievēro
tādi paši attālumi, kā ierīkojot kabeļlīnijas zemē.
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9.7. Kabeļblokos ierīkotu kabeļlīniju trases virzienmaiņas vietās, kā arī vietās, kur
kabeļi pāriet zemē, ierīkojamas kabeļakas, kurām jānodrošina kabeļu ērta ievilkšana
kabeļblokos un izvilkšana no tiem. Kabeļu pāreja no kabeļbloka zemē pieļaujama
neierīkojot kabeļu akas, ja kabeļu skaits kabeļblokā nepārsniedz 10. Šajā gadījumā kabeļu
izejas no kabeļbloka jānoblīvē ar ūdensnecaurlaidīgu materiālu.
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9.8. Kabeļlīniju pāreja no kabeļcaurulēm un kabeļblokiem ēkās, tuneļos, pagrabos
u.tml. jāierīko ar vienu no šādiem paņēmieniem:

kabeļcaurules un kabeļblokus ievadot tieši ēkās, tuneļos, pagrabos, u.tml.;



pie ārsienām ierīkojot kabeļkameras;



ierīkojot kabeļkameras vai padziļinājumus ēku iekšpusē.
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Lai noslēgtu mitruma un gāzu iekļūšanu ēkās kabeļcaurules un kabeļbloku caurumus
hermetizē. Kabeļietaišu ievadiem ēkās jānodrošina vismaz 30 min ugunsizturība.
Hermetizējošo materiālu ugunsreakcijas klasei jābūt vismaz Bs1,d0, atbilstoši LBN 201-10.
(Izmainīta redakcija, izm.2)
9.9. Kabeļcaurulēm, kabeļbloku kanāliem, to izejām un savienojumiem jābūt ar
apstrādātu un attīrītu virsmu, lai novērstu kabeļu apvalku mehāniskus bojājumus kabeļu
ievilkšanas laikā. Kabeļu izejās no kabeļblokiem uz kabeļkamerām un citām kabeļietaisēm,
jāveic pasākumi, lai kabeļu apvalkus nepārberztu un tajos neradītu plaisas (lietojot elastīgus
ieliktņus, ievērojot pieļaujamos liekuma rādiusus u.tml.).
9.10. Ja brīvgaisa sadalietaišu teritorijā ir augsts gruntsūdens līmenis, priekšroka
dodama kabeļu ierīkošanai virszemes kabeļrenēs. Kabeļrenes jānovieto uz speciāliem
paliktņiem, ievērojot ne mazāk kā 0,2 % slīpumu attiecībā pret planēto trasi, lai netraucētu
lietus ūdeņu novadīšanu. Ja virszemes kabeļreņu dibenos izveidotas atveres lietus ūdeņu
novadīšanai, slīpums nav nepieciešams.
Lietojot kabeļlīniju ierīkošanai kabeļrenes, jānodrošina iespēja mašīnām un
mehānismiem pārvietoties pa brīvgaisa sadalietaises teritoriju un piekļūt iekārtām
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ekspluatācijas un remontdarbu veikšanai. Šim nolūkam ar dzelzsbetona kabeļblokiem, kas
iztur transporta radīto slodzi, pār kabeļrenēm jāierīko pārbrauktuves, saglabājot kabeļreņu
izvietojumu vienā līmenī. Lietojot kabeļrenes, nedrīkst izvietot kabeļus zem ceļiem un
brauktuvēm kabeļcaurulēs, kabeļkanālos un kabeļtranšejās, kas atrodas zemāk par
kabeļrenēm.
Kabeļu izvadi no kabeļrenēm uz vadības un aizsardzības skapjiem izvietojami zemē
vai kabeļcaurulēs. Brīvgaisa sadalietaises vienas ligzdas robežās kabeļu savienojumus
atļauts izvietot tieši zemē. Kabeļi pret mehāniskiem bojājumiem aizsargājami ar caurulēm,
stūreņiem, U-profiliem u.c. paņēmieniem.
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10. Kabeļlīniju ierīkošana kabeļietaisēs

10.1. Visu veidu kabeļietaisēs jāparedz iespēja papildus izvietot 15 % no kopējā
projektā paredzētā kabeļu skaita, tā nodrošinot iespējamo kabeļu nomaiņu montāžas laikā,
papildus izvietošanu ekspluatācijas laikā u.tml.
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10.2. Kabeļstāvi, kabeļtuneļi un kabeļšahtas norobežojamas no pārējām telpām un
citām kabeļietaisēm ar nedegošām starpsienām un pārsegumiem ar ne mazāku kā 45
minūšu ugunsizturības robežu. Ar šādām starpsienām līdz 150 m garos posmos sadalāmi arī
gari kabeļtuneļi. Starpsienās katru vidsprieguma kabeli jāgulda atsevišķā caurulē.
Dubultgrīdas nodalījuma laukums nedrīkst pārsniegt 600 m2.
Durvju ugunsizturības robežai kabeļietaisēs un starpsienās jābūt ne mazākai par 30
minūtēm.
Izejas no kabeļietaisēm jāparedz uz āru vai uz ražošanas telpām, kurās neatrodas:
- Degoši un grūti degoši šķidrumi, cietas vielas un materiāli;
- Putekļi, degošas gāzes un šķidrumi, kas var veidot sprādzienbīstamu gāzu-tvaiku,
putekļu un gaisa maisījumu, kuriem uzliesmojot, telpā izveidojas aprēķina sprādziena
paaugstināts spiediens, kas pārsniedz 5 kPa.
Izeju skaits un izvietojums nosakāms, vadoties no konkrētiem vietējiem apstākļiem,
bet izeju skaitam jābūt ne mazākam par divām. Ja kabeļietaises garums nepārsniedz 25 m,
pieļaujama viena izeja. Kabeļietaisēs lietojamas pašaizverošās durvis ar blīvētām
piedurlīstēm. Ārējām durvīm jāatveras uz āru, tām jābūt atveramām no kabeļietaišu
iekšpuses bez atslēgām, bet durvīm starp nodalījumiem jāatveras tuvākās izejas virzienā un
jābūt apgādātām ar ierīcēm, kas durvis notur aizvērtā stāvoklī. (Izmainīta redakcija, izm.2)
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10.3. Kabeļtuneļos un kabeļkanālos veicami pasākumi, kas nodrošinātu tos pret ūdens
un eļļas iekļūšanu tajos, kā arī jānodrošina gruntsūdeņu un lietus ūdeņu novadīšana.
Grīdām jābūt vismaz ar 0,5 % slīpumu ūdens savāktuvju vai lietus ūdens kanalizācijas
virzienā. Cauriešana no viena kabeļtuneļa nodalījuma uz otru, ja nodalījumi novietoti
dažādos līmeņos, jānodrošina ar pandusu, kura pacēluma slīpums nav lielāks par 150.
Pakāpienu ierīkošana starp kabeļtuneļu nodalījumiem aizliegta.
Kabeļkanāliem, kas ierīkoti ārpus telpām virs gruntsūdeņu līmeņa, pieļaujams dibens
ar 10  15 cm biezu noblietētas grants vai smilts drenējošu slāni.
Kabeļtuneļos paredzami drenāžas mehānismi, kuru iedarbināšanu ieteicams
automatizēt atkarībā no ūdens līmeņa. Palaišanas aparātiem un elektrodzinējiem jābūt tāda
izpildījuma, kas pieļauj to darbību īpaši mitrās vietās.
10.4. Kabeļkanāli un dubultgrīdas sadalietaisēs un telpās jāpārsedz ar noņemamām
grūti degtspējīgām plātnēm ar ugunsreakcijas klasi A2FL-s1 atbilstoši LBN 201-10.
Ražošanas telpās kabeļkanālus ieteicams pārklāt ar rievotu skārdu, bet vadības paneļu
telpās ar parketa grīdu − ar parketu, laminātu u.tml. materiāliem pārklātiem paneļiem, kas
no apakšas vispirms pārklāti ar izolējošu nedegošu materiālu.
Kabeļkanālu un dubultgrīdu pārklājumiem mehāniski jāiztur atbilstošo iekārtu
pārvietošana. (Izmainīta redakcija, izm.2)
10.5. Kabeļkanāli ārpus telpām virs pārklājumu plātnēm jāapber ar vismaz 0,3 m
biezu zemes slāni. Iežogotās teritorijās šāda apbēršana nav nepieciešama. Ar rokām
noņemamas plātnes svars nedrīkst pārsniegt 70 kg. Plātnēm jābūt aprīkotām ar pacelšanas
cilpām, rokturiem vai citām pacelšanai paredzētām ierīcēm.
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10.6. Nav atļauts ierīkot kabeļkanālus vietās, kur var izlīt augstas temperatūras
sakarsēti šķidrumi, vai vielas, kas agresīvi iedarbojas uz kabeļu apvalkiem. Šādās vietās
nav pieļaujama arī kabeļaku un kabeļtuneļu lūku ierīkošana.
10.7. Pazemes kabeļtuneļi ārpus ēkām virs pārseguma jāpārklāj ar ne mazāk kā 0,5 m
biezu zemes slāni.
10.8. Ietaisēs, izvietojot kopā kabeļus un siltumvadus, jebkurā gada laikā
temperatūras paaugstinājums no siltumvadiem kabeļu izvietojumā nedrīkst pārsniegt 5 ºC.
Lai to nodrošinātu, jāierīko ventilācija un cauruļvadi jāpārklāj ar siltumizolāciju.
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10.9. Lai samazinātu kontrolkabeļu un telekomunikāciju kabeļu aizdegšanās
iespējamības risku spēka kabeļu aizdegšanās gadījumā, kontrolkabeļus izvietot atsevišķos
telpu nodalījumos vai telpās. Gadījumos, kad to nevar īstenot, kabeļu izvietošanai
nepieciešams ievērot šādus noteikumus (skat. arī 10.1. attēlu):
- kontrolkabeļiem un telekomunikāciju kabeļiem jābūt atdalītiem no spēka kabeļiem,
izvietojot tos uz atsevišķiem kabeļu plauktiem. Kontrolkabeļus atļauts izvietot blakus spēka
kabeļiem ar spriegumu līdz 1 kV uzstādot nedegošo starpliku ar vismaz 15 minūšu
ugunsizturību;
- kontrolkabeļiem un telekomunikāciju kabeļiem jābūt atdalītiem no augstsprieguma
spēka kabeļiem ar spriegumu lielāku par 1 kV, izvietojot tos uz atsevišķiem kabeļu
plauktiem.
- kontrolkabeļus un telekomunikāciju kabeļus tuvinājuma un šķērsojuma vietās ar
vidsprieguma un zemsprieguma kabeļiem jāatdala ar atdalošiem materiāliem, kuriem jābūt
ar vismaz 15 minūšu ugunsizturību;
- kontrolkabeļi un telekomunikāciju kabeļi izvietojami tikai zem spēka kabeļiem;
- kabeļus ieteicams izvietot veselos montāžas garumos;
- spēka kabeļus ar spriegumu līdz 1 kV ieteicams izvietot zem vidsprieguma
kabeļiem, atdalot pirmos no vidsprieguma kabeļiem;
- dažādas kabeļu grupas ģeneratoru, transformatoru u.c. vidsprieguma elektroierīču
darba un rezerves kabeļus, kā arī kabeļus, kas baro īpašas kategorijas lietotājus, ieteicams
guldīt dažādās trasēs.
Ja ierīkota automātiskā ugunsdzēšana, izmantojot gaisa-mehāniskās putas vai
izsmidzinātu ūdeni, pieļaujams kabeļu atdalīšanu neveikt.”

10.1. attēls. Dažāda tipa kabeļu izvietošana kabeļplauktos
(Izmainīta redakcija, izm.2)
10.10. Kabeļietaišu automātisko stacionāro iekārtu ugunsgrēku konstatēšanai un
dzēšanai ierīkošanas nepieciešamību un apjomu nosaka noteiktā kārtībā apstiprināti nozares
dokumenti.
Kabeļietaišu ieeju un ventilācijas šahtu tiešā tuvumā (rādiusā ne lielākā par 25 m)
jāuzstāda ugunsdzēsības krāni.
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10.11. Spēka kabeļi ar 25 mm2 un lielāku šķērsgriezumu, un kontrolkabeļi
kabeļietaisēs jāizvieto uz kabeļkonsolēm.
Kontrolkabeļi un visa veida spēka kabeļi ar 16 mm2 un mazāku šķērsgriezumu
guldāmi kabeļrenēs vai uz blīvām vai neblīvām starpsienām.
Kabeļus pieļaujams guldīt kabeļkanāla dibenā, ja tā dziļums nepārsniedz 0,9 m. Šajā
gadījumā attālumam starp vidsprieguma un kontrolkabeļu grupām jābūt ne mazākam par
100 mm vai arī šīs kabeļu grupas jāatdala ar nedegošu starpsienu no materiāla ar ne mazāk
kā 15 minūšu ugunsizturības robežu.
Minimālie attālumi starp atsevišķiem kabeļiem norādīti tabulā 10.1.
Aizliegts ar smiltīm aizbērt kabeļkanālos guldītus spēka kabeļus.
Kabeļietaisēs eju platumiem, augstumiem un attālumiem starp konstrukcijām un
kabeļiem jābūt ne mazākiem par tabulā 10.1. norādītajiem. Konstrukciju kā vienpusēja, tā
divpusēja izvietojuma variantos pieļaujams tabulā norādīto eju 1 m garš platuma vietējs
samazinājums līdz 800 mm, kā arī 1 m garš ejas augstuma samazinājums līdz 1,5 m,
atbilstoši samazinot vertikālo attālumu starp kabeļiem.

Tabula 10.1.

rg

Minimālās atstarpes kabeļietaisēs

Minimālie izmēri, mm, izvietojot kabeļus
kabeļtuneļos
kabeļkanālos
un
un
kabeļstāvos
dubultgrīdās

ne

Atstarpe

w.
le

Horizontālā atstarpe starp divpusēji
izvietotām konstrukcijām
(ejas platums)

1900

ke

Vertikālā atstarpe (ejas augstums)

1000

300, ja dziļums līdz 0,6 m;
450, ja dziļums virs 0,6 līdz 0,9 m;
600, ja dziļums virs 0,9 m

900

Tas pats

ww

Horizontālā atstarpe starp konstrukciju
un sienu vienpusējā izvietojumā
(ejas platums)

Nav normēta, bet ne lielāka par
1200 mm

Vertikālā atstarpe starp horizontālām
konstrukcijām*, kas paredzētas:
spēka kabeļiem līdz 10 kV;
– 20 kV kabeļiem;
– kontrolkabeļiem un telekomunikāciju
kabeļiem, kā arī spēka kabeļiem līdz
1 kV ar šķērsgriezumu līdz 325 mm2
Atstarpes starp kabeļkonsolēm ietaises
garenvirzienā
Vertikālās un horizontālās atstarpes
starp atsevišķiem spēka kabeļiem ar
spriegumu līdz 20 kV **
Horizontālā atstarpe starp
telekomunikāciju un kontrolkabeļiem

200
250

150
200
100

800  1000
Ne mazākas par kabeļa diametru

Nav normēta
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* Taisnos trases posmos konsoles izmantojamam garumam jābūt ne lielākam par 500 mm.
** Tajā skaitā kabeļšahtās guldītiem kabeļiem.

10.12. Kontrolkabeļus pieļauts guldīt kūļos kabeļrenēs un vairākās kārtās
cauruļkārbās, ievērojot šādus noteikumus:
kabeļu kūļa diametrs nedrīkst pārsniegt 100 mm;



kārtu augstums vienā kabeļkārbā nedrīkst pārsniegt 150 mm;



kūļos un vairākās kārtās guldāmi tikai kabeļi ar viena tipa apvalkiem;



kabeļi kūļos, vairākās kārtās kabeļkārbās, kabeļu kūļi kabeļrenēs, stiprināmi tā, lai
būtu novērsta kabeļu apvalku deformācijas iespēja stiprināšanas ierīču vai kabeļu
pašsvara dēļ;



ugunsdrošībai kārbu iekšpusē jāuzstāda uguns sprostjostas: vertikālos posmos ne
vairāk kā 20 m attālumā, kā arī pārsegumu šķērsojumu vietās, bet horizontālos
posmos  starpsienu šķērsojumos;



kabeļlīnijas trases katrā virzienā jāparedz rezerve  15 % no kabeļkārbu kopējās
ietilpības.
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Spēka kabeļu guldīšana vairākās kārtās un kūļos nav atļauta, izņemot kabeļus ar
šķērsgriezumu līdz 4 mm² kabeļu kārbās un līdzīgās konstrukcijās, ievērojot guldīšanas
noteikumus kontrolkabeļiem. (Izmainīta redakcija, izm.2)
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10.13. Ar pazemes komunikācijām piesātinātās vietās pieļaujama zemāku,
salīdzinājumā ar 10.1. tabulā norādītajiem izmēriem, bet ne zemāku par 1,5 m,
caurstaigājamu kabeļtuneļu ierīkošana, ievērojot šādus noteikumus: kabeļlīniju spriegums
nedrīkst pārsniegt 10 kV; kabeļtuneļa garums nedrīkst būt lielāks par 100 m; pārējiem
izmēriem jāatbilst 10.1. tabulā norādītajiem; kabeļtuneļa galos jābūt izejām vai lūkām.
10.14. Kabeļakām jābūt vismaz 1,8 m dziļām, kabeļkameru augstums nav normēts.
Kabeļuzmavu ierīkošanai paredzēto kabeļaku izmēriem jābūt pietiekamiem, lai uzmavas
varētu montēt bez rakšanas darbiem.
Krastā novietoto zemūdens pāreju kabeļakām jābūt pietiekoši lielām, lai nodrošinātu
rezerves kabeļu izvietošanu tajās.
Kabeļakas dibenā ierīkojams padziļinājums gruntsūdeņu un lietus ūdeņu savākšanai.
Jāparedz arī ūdens novadīšanas ietaise atbilstoši 10.3. noteikumiem.
Kabeļakās jāierīko kāpnes.
Kabeļakās kabeļi un savienotājuzmavas jānovieto uz konstrukcijām, kabeļrenēs vai uz
starpsienām.
10.15. Kabeļaku un kabeļtuneļu lūku diametram jābūt ne mazākam par 650 mm.
Lūkas nosedzamas ar dubultiem vākiem. Apakšējam vākam jābūt noslēdzamam ar
slēdzeni, kuru no kabeļtuneļa puses var atvērt bez atslēgas. Telpās otrs vāks nav
nepieciešams. Vākiem jābūt aprīkotiem ar pacelšanas cilpām, rokturiem vai citām ierīcēm.
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10.16. Kabeļtuneļos, kabeļstāvos un kabeļkanālos vidsprieguma kabeļu
savienotājuzmavas ievietojamas speciālos apvalkos, lai lokalizētu ugunsgrēkus un
sprādzienus uzmavu elektriskās caursites gadījumos.
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10.17. Kabeļietaisēs, izņemot: kabeļakas, kabeļkanālus, kabeļkameras, kabeļrenes,
kabeļkārbas, kabeļblokus, ierīkojama dabiskā vai piespiedventilācija. Katra nodalījuma
ventilācijai jābūt neatkarīgai.
Kabeļietaišu ventilācija aprēķināma tā, lai temperatūras starpība starp ieplūstošo un
aizvadāmo gaisu būtu ne lielāka par 10ºC. Jānovērš iespēja veidoties lokālām karsta gaisa
vietām kabeļtuneļu sašaurinājumos, pagriezienos u.tml.
Ventilācijas ietaisēs jāierīko aizbīdņi gaisa padeves noslēgšanai ugunsgrēka
gadījumā, kā arī lai novērstu kabeļtuneļa caursalšanu ziemā. Ventilācijas iekārtu
izpildījumam jābūt tādam, kas nodrošina iespēju automatizēt gaisa pieplūdes noslēgšanu
kabeļietaisēs.
Izvietojot kabeļus telpās, jābūt novērstai kabeļu nepieļaujamai sasilšanai telpu
paaugstinātas temperatūras vai tehnoloģisko iekārtu iedarbības dēļ.
Kabeļietaisēs, izņemot savienotājuzmavu kabeļakas, kabeļkanālus un kabeļkameras,
ierīkojama elektriskā apgaisme un tīkls, kas paredzēts pārnesamo gaismekļu un instrumentu
barošanai.
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11. Kabeļlīniju ierīkošana ražošanas telpās
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11.1. Ierīkojot kabeļlīnijas ražošanas telpās, jāievēro šādi noteikumi:
kabeļiem jābūt pieejamiem remontiem, bet atklāti izvietotiem kabeļiem 
apskatēm;



kabeļi, aizsargājami atbilstoši 2.5. prasībām pret bojājumiem vietās, kurās notiek
mehānismu, iekārtu, kravu un transporta pārvietošana;

ww





atstarpēm starp kabeļiem jāatbilst tabulā 10.1. norādītajām;



attālumiem starp spēka kabeļiem, kas izvietoti paralēli visāda veida cauruļvadiem
un šiem cauruļvadiem jābūt ne mazākiem par 0,5 m, bet starp gāzes vadiem un
cauruļvadiem ar degošiem šķidrumiem  ne mazākiem par 1 m. Ja attālumi ir
mazāki, tuvinājumos un šķērsojumos nepieciešama kabeļu aizsardzība pret
mehāniskiem bojājumiem (guldīšana caurulēs, apvalkos u.tml.) visā tuvinājuma
posmā un papildus vēl 0,5 m uz katru pusi no tuvinājuma vietas. Nepieciešamības
gadījumos kabeļi jāaizsargā no pārkaršanas.

Šķērsojumos ar ejām kabeļi izvietojami ne mazāk kā 2,0 m augstumā virs ejas grīdas
(skat. p. 5.3.).
Aizliegts kabeļus izvietot paralēli virs un zem eļļas cauruļvadiem, kā arī
cauruļvadiem ar degošiem šķidrumiem vertikālā plaknē.
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11.2. Grīdās un starpstāvu pārsegumos kabeļi guldāmi kabeļcaurulēs un kabeļkanālos.
Cauri pārsegumiem un iekšējām sienām kabeļus var izvietot caurulēs vai ailās, kuras pēc
kabeļu novietošanas noblīvējamas ar viegli izjaucamiem nedegošiem materiāliem.
Aizliegts kabeļus guldīt ventilācijas kanālos. Pieļaujama šo kanālu šķērsošana ar
atsevišķiem, caurulēs novietotiem kabeļiem.
Kāpņu telpās nav pieļaujams atklāti izvietoto elektroapgādes kabeļus vai vadus ar
spriegumu virs 230 V. (Izmainīta redakcija, izm.2)

12. Zemūdens kabeļlīniju ierīkošana
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12.1. Kabeļlīnijām šķērsojot upes, kanālus u.tml., kabeļi jāiegulda posmos, kuros
krasti un gultne izskalojas iespējami mazāk. Strauti šķērsojami, ievērojot p. 5.7. minētos
noteikumus. Šķērsojot upes ar nestabilām gultnēm un krastiem, kas pakļauti izskalošanai,
kabeļu guldīšanas dziļumu nosaka projektā, ievērojot vietējos apstākļus. Nav ieteicams
kabeļus ieguldīt piestātņu, pietauvošanās, ostu, prāmju pārceltuvju, kā arī kuģu un liellaivu
regulārās ziemas stāvvietu zonās.
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12.2. Kabeļlīnijām šķērsojot upes, kanālus u.tml., piekrastes un sekla ūdens posmos,
kā arī kuģu un plostu ceļos kabeļi iedziļināmi gultnē 1 līdz 6 m dziļumā.
Ūdenskrātuvēs, kuras periodiski padziļina, kabeļi guldāmi gultnē līdz atzīmei, kuru
saskaņo ar ūdens transporta valdītāju.
Attālumu starp kabeļiem, kurus iedziļina līdz 100 m platu upju, kanālu u.tml. gultnēs,
ieteicams pieņemt ne mazāku par 0,25 m. Ūdenī jaunierīkojamās kabeļlīnijas ierīkojamas
no esošajām kabeļlīnijām attālumā, kas ne mazāk kā 1,25 reizes pārsniedz ūdenskrātuves
vidējo daudzgadējo dziļumu.
Horizontālajam attālumam starp zemūdens paralēli ierīkojamām vidsprieguma
kabeļlīnijām jābūt ne mazākam par 1,25 no ūdenskrātuves vidējā daudzgadējā dziļuma, bet
ne mazākam par 20 m.
Horizontālajam attālumam no upju, kanālu un citu ūdenskrātuvju gultnēs
iedziļinātiem kabeļiem līdz cauruļvadiem (naftas vadiem, gāzes vadiem u.tml.) jābūt
noteiktam projektā, bet ne mazākam par 50 m. Šo attālumu atļauts samazināt līdz 15 m,
saskaņojot ar kabeļu un cauruļvadu valdītājiem.
12.3. Zemūdens pārejās kabeļi ievelkami caurulēs. Kabeļu izejās ierīkojamas
kabeļakas. Kabeļu akas var neierīkot, ja zemūdens kabeļus ierīko ar horizontālās urbšanas
iekārtām.
12.4. Ar horizontālās urbšanas mašīnu ierīkotas zemūdens kabeļcaurules pārejai upei,
caurules galiem jāatrodas no krasta attālumā, kur nedraud krasta nobrukums vai krasta
izskalošanās. Šā šķērsojuma precīzu urbuma dziļumu un urbšanas leņķus šķērsojumā
uzrāda projekta garenprofilā, mērogā 1:50, pamatojoties uz upes šķērsojuma grunts
ģeodēziskās izpētes datiem.
12.5. Vietās, kur upes krasti un gultne pakļauta izskalošanai, jāveic krastu
nostiprināšanas pasākumi pret kabeļu atkailināšanu ledus iešanas un plūdu laikā, ierīkojot
akmeņu bruģējumus, atsviedējdambjus, pāļus, ierievjus, plāksnes u.tml.
12.6. Kabeļu savstarpējā šķērsošanās zem ūdens nav atļauta.
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12.7. Kabeļu zemūdens pārejas kuģojamas ūdenstilpnes krastā apzīmējamas ar
kuģošanas noteikumos paredzētām signālzīmēm.
12.8. izslēgt. (Izmainīta redakcija, izm.2)

13. Kabeļlīniju ierīkošana speciālās būvēs

lv

13.1. Uz akmens, dzelzsbetona un metāla tiltiem kabeļlīnijas ierīkojamas zem tiltu
kājāmgājējiem paredzētās daļas kabeļkanālos vai katram atsevišķam kabelim paredzētās
nedegošās kabeļcaurulēs, paredzot pasākumus, kas novērstu lietusgāžu ūdeņu noplūšanu pa
šīm caurulēm. Uz metāla un dzelzsbetona tiltiem un pieejās tiem, kā arī pārejās no tiltiem
gruntī kabeļus ieteicams ievietot izolējoša materiāla caurulēs.
Visi uz metāla un dzelzsbetona tiltiem izvietojamie pazemes kabeļi elektriski
izolējami no tiltu metāla konstrukcijām.

o.

13.2. Uz koka konstrukcijām (tiltiem, piestātnēm, muliņiem u.tml.) ierīkojamās
kabeļlīnijās kabeļi ievelkami metāla caurulēs.

rg

13.3. Kabeļu šķērsojumu vietās ar tiltu temperatūras šuvēm, kā arī pārejās no tiltu
konstrukcijām uz tilta balstiem jāveic pasākumi, lai kabeļos nerastos mehāniski spriegumi.

ke

ne

13.4. Kabeļlīniju ierīkošana, guldot kabeļus tieši zemē (tranšejā), aizsprostos,
dambjos, muliņos un piestātnēs pieļaujama tad, ja zemes slāņa biezums ir ne mazāks par
1 m.

w.
le

(Izmainīta redakcija, izm.2)
14. Kabeļlīniju ierīkošana ēku ievados.

14.1. Izbūvējot kabeļlīniju ievadus ēkās jānodrošina nepieciešamais hermētiskums.
Gadījumos, ja ievads tiek izbūvēts caur ēkas pamatiem, jāparedz aizsardzība pret
mehāniskiem bojājumiem, pamatu nosēšanos un gruntsūdens iekļuvi.
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14.2. Kabeļu noblīvēšanai ēku ievados guldītās caurulēs jāpielieto degšanas procesu
neuzturoši materiāli. Kabeļietaišu šķērsojumiem caur ēku sienām jānodrošina ugunsizturību
ne mazāk kā 30 min. Blīvējošo materiālu ugunsreakcijas klasei jābūt vismaz Bs1,d0,
atbilstoši LBN 201-10.
14.3. Ēku pagrabos un kāpņu telpās kabeļus jānovieto kabeļcaurulēs vai kabeļkārbās.
14.4. Ēku ievados guldītos kabeļus izvietot ēku pagrabos vai 1. stāva telpās, kur
iespējams brīvi piekļūt kabelim, lai nepieciešamības gadījumā to varētu nomainīt visā
kabeļa garumā.
14.5. Maģistrālās elektropārvades līnijas atļauts ievilkt ēkā taisnā posmā līdz 5 m
garumā skaitot no ēkas ārējās sienas, aizsargājot tās ar kabeļcaurulēm.
14.6. Iekšpagalmu mājas barojošo kabeli jāgulda pa atklātu teritoriju. Gadījumos, ja
nav iespējams izveidot kabeļlīnijas trasi atklātā teritorijā:
- barojošo kabeli atļauts guldīt caur ielas mājas pagrabiem taisnā, viengabala
kabeļcaurulē saskaņā ar „Aizsargjoslu likumu”. Atsevišķos kabeļus savienot atsevišķās
caurulēs bez tālākas atvienošanas iespējas.
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- barojošo kabeli gulda pa ēkas fasādi, tos aizsargājot plastmasas kabeļcaurulē (UV
izturīga) vai kabeļu kārbā. Kabeļi novietojami paralēli zemes virsmai, ne mazāk kā 3 m
augstumā no zemes virsmas, nodrošinot kabeļu nomaiņas iespējamību.
14.7. Ēku pazemes autostāvvietās kabeļus guldīt pie ēku griestiem, sienām uz karsti
cinkotām metāla konstrukcijām vai kabeļcaurulēs. Kabeļu plauktu konstrukciju vai
kabeļcauruļu augstums no autostāvvietas grīdas līmeņa nedrīkst būt mazāks par 2,5 m.
14.8. Aizliegts guldīt kabeļus:
- ventilācijas kanālos. Pieļaujama šo kanālu šķērsošana ar atsevišķiem, caurulēs
novietotiem kabeļiem;
- ar sadzīves priekšmetiem un atkritumiem pārblīvētās telpās; - telpās, kur uzkrājas
ūdens;
- augstāk par 3m no grīdas līmeņa.

o.

lv

14.9. Ēku ievadu kabeļu izbūve, kuri ir garāki par 10 m ir pieļaujama tikai atklātā
veidā, paredzot kabeļa aizsardzībai kabeļcauruli. Kabeļu guldīšana sienu/grīdu
konstrukcijās nav pieļaujama.

rg

14.10. Aizliegts izvietot kabeļu savienotājuzmavas ēku ievados.

ne

14.11. Ēku ievados un ēkās pielietojamām plastmasas caurulēm jābūt no materiāla,
kas neveicina degšanu vai ir nedegošs, metāla caurules jāzemē atbilstoši standartu
prasībām.

w.
le

ke

14.12. Ir pieļaujamas atkāpes kabeļu guldīšanai ēku ievados, saskaņojot tās ar
kabeļlīniju ekspluatējošās organizācijas pārstāvi.

(Izmainīta redakcija, izm.2)
15. Izpildīto darbu nodošanas – pieņemšanas dokumentācija un veicamās
pārbaudes.
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15.1. Objekta (izpildīto darbu) nodošanas–pieņemšanas dokumentācijas
noformēšana un kabeļu līnijas pārbaudes veicamas saskaņā ar energostandarta LEK 002 un
2004.gada 13.aprīļa Ministru kabineta noteikumiem "Noteikumi par būvju pieņemšanu
ekspluatācijā" un šī energostandarta prasībām. Papildus prasības iesniedzamai
dokumentācijai var tikt noteiktas ar pasūtītāja iekšējām instrukcijām. Nodošanas–
pieņemšanas dokumentācijas un kabeļu līniju pārbaužu minimālais apjoms:
15.1.1. Saskaņots projekts ar atzīmēm par izdarītajām atkāpēm un izmaiņām (visām
izmaiņām un papildinājumiem jābūt saskaņotiem papildus).
15.1.2. Apliecinājums, ka būve izbūvēta saskaņā ar projektu spēkā esošajām
normām un ir gatava ekspluatācijai.
15.1.3. Dokumenti, kas apliecina pielietoto elektroietaišu un elektromateriālu
izcelsmi un atbilstību Pasūtītāja tehniskajām prasībām (elektroietaišu, elektromateriālu
atbilstības sertifikāti, ja materiālus piegādā darbu veicējs).
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15.1.4. Projektā paredzēto mērījumu rezultāti, elektroiekārtu un citu speciālo iekārtu
pārbaudes protokoli un pieņemšanas akti, kā arī atbilstības apliecinājumus, ja tie
nepieciešami saskaņā ar normatīvajiem aktiem par iekārtu drošību.
15.1.5. Garantijas raksts (objektos, kuros darbus veikuši komersanti).
15.1.6. Akts par demontētajiem materiāliem elektrotīkla objektā un atkritumu
utilizāciju. Norādot demontētā kabeļa marku un garumu metros.
15.1.7. Kabeļa izgatavotājas rūpnīcas dokumentācija:
15.1.7.1. Izcelsmes izsekojamības un ražotāja garantijas nodrošinājumam, norādot
kabeļu saivas Nr., ieguldītā kabeļa metriskās atzīmes;

lv

15.1.7.2. Kabeļu obligātās un izlases pārbaudes protokolu kopijas;

o.

15.1.8. Segto darbu akts.

rg

15.1.9. Akts par kabeļu uzmavu montāžu, norādot uzmavas ražotāju, tipu, numuru
un darba izpildītāju, sertifikāta Nr., darba izpildes laiku, darba veicēja paraksts.

ne

15.1.10. Protokols par katra kabeļa pārbaudēm pēc montāžas:

ke

15.1.10.1. Ar zemas frekvences (0,1 Hz) maiņspriegumu - kabeļiem ar spriegumu
virs 1 kV.
15.1.10.2. Izolācijas pretestības un tgδ mērījumu protokols;

w.
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15.1.10.3. Zemējuma ietaišu pretestību mērījumu protokoli.
15.1.10.4. Cilpas «fāze-nulle» pretestības mērījumu protokols.

ww

15.1.11. KL šķērsojuma vietu akti ar citām komunikācijām un būvēm EPL
(atsevišķs akts par katru šķērsojumu, norādot absolūtās un relatīvās vertikālās un
horizontālās atzīmes);
15.1.12. Darbu vadītāja un atbildīgā speciālista sertifikātu kopijas izbūves un
montāžas darbu un mērījumu veikšanai.
15.1.13. Kabeļu līnijas pase, kurā papildus tehniskajiem datiem jābūt informācijai
par pieļaujamo slodzi.
15.1.14. Ekspluatācijas instrukcija noformēta atbilstoši LVS EN 82079-1 prasībām,
ja materiālus piegādā darbu veicējs.
15.1.15. Akts par elektroietaišu pieņemšanu ekspluatācijā.
15.2. Kabeļu līnijām, guldāmām
dokumentācija:

zemē, papildus nepieciešama

sekojoša
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15.2.1. Digitālā formā (vektordatu forma, Latvijas LKS – 92 koordinātu sistēma)
iesniegts līnijas trases izpildmērījums (neattiecas uz ēku pievadiem, kur līnijas trase šķērso
tikai līnijas apkalpojamo zemes īpašumu, šādā gadījumā jāiesniedz tikai trases
izpildzīmējums).
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w.
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ke

ne

rg

o.
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15.2.2. Par kabeļu tranšejas pieņemšanu kabeļu montāžai, kabeļu apskati uz saivas
un kabeļu apskati tranšejā pirms aizbēršanas.

