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1.1. Darbības sfēra: Ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu 

projektēšana, ieskaitot ugunsdzēsības sistēmas 

 

1.Saraksta tēmas: 

1. Ūdensapgādes sistēmas un shēmas. 

2. Apdzīvoto vietu kanalizācijas sistēmas un shēmas  

3. Kanalizācijas cauruļvadu minimālais slīpums. 

4. Kanalizācijas cauruļvadu minimālie diametri. 

5. Sanitāri tehnisko ierīču pieslēgumi ārējai kanalizācijai, ja borti ir zemāki par 

ārējās kanalizācijas skataku pārseguma vākiem. 

6. Ūdens caurplūduma mērīšanas ierīces. 

7. Zemtekas un to aprīkojums.  

8. Inženiertīklu izvietojums un attālums starp komunikācijām. 

9. Pazemes ūdeņu krājumu mākslīgā papildināšana. 

10. Sadzīves un ražošanas notekūdeņu attīrīšanas ietaises. 

 

 

2.Saraksta tēmas: 

1. Ūdensapgādes un kanalizācijas cauruļu materiāla izvēle. 

2. Ūdensvada cauruļu iebūves dziļumi un izbūves tehnoloģija. 

3. Ēkas ūdensapgādē un kanalizācijā lietojamie cauruļu materiāli un to 

savienojumi. 

4. Ugunsdzēsības hidranti un to izvietojums. 

5. Ēku ūdensvada sistēmu klasifikācija. Sistēmu izvēles pamatnosacījumi. 

6. Pazemes ūdens ņemšanas ietaises, pazemes ūdens spiediena un bezspiediena 

plūsmas. 

7. Dziļurbuma aku konstruktīvais griezums un sūkņu uzstādīšana. 

8. Ūdens atdzelžošanas metodes. 

9. Redeles un smilšķērāji. Nostādinātāji. 

10. Notekūdeņu bioloģiskās attīrīšanas pamatprincipi un iekārtas. 

11. Ūdensvada cauruļvadu un armatūras iebūve akās un kamerās. 

12. Mazā kanalizācija. Iekārtu izvēle. Septiķi un pazemes filtrācijas lauki. 

13. Virszemes ūdens ņemšanas ietaises un to izvērtēšana. 

14. Kanalizācijas tīklu vēdināšana. 

15. Kanalizācijas pārsūknēšanas sūkņu stacijas. 

16. Ūdens dezinfekcijas metodes. 



17. Asenizācijas stacijas. 

18. Metāntenki. 

19. Spiediena zudumu noteikšana cauruļvados.  

20. Kanalizācijas cauruļvadu pagriezieni, savienojumi un iebūves dziļumi.  

 

3.Saraksta tēmas: 

1. Ārējas ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas un shēmas variantu 

salīdzināšana, izstrādājot tehniski-ekonomiskos pamatojumus. 

2. Būvniecības procesu reglamentējošie dokumenti. 

3. Būvniecības iecere. 

4. Normatīvo aktu juridiskā spēka hierarhija. 

5. Vispārīgie būvnoteikumi. Būvju iedalīšana grupās. 

6. Autoruzraudzība. Autoruzrauga tiesības un pienākumi. 

7. Aizsargjoslu likums. 

8. Speciālie būvnoteikumi, kas attiecas uz ūdensapgādes un kanalizācijas tīkliem 

un inženierbūvēm. 

9. Normatīvās prasības dzeramā ūdens kvalitātei. 

10. Noteikumi attīrīto notekūdeņu izlaišanai ūdenskrātuvēs. Notekūdeņu attīrīšanas 

pakāpes noteikšana. 

11. Notekūdeņu attīrīšanas ietaišu dūņu apstrāde un utilizācija. 

12. Būvprojekta sastāvs un noformēšanas noteikumi. 

13. Vietējās pašvaldības kompetence būvniecības jomā. 

14. Būvniecības valsts kontroles biroja kompetence būvniecības jomā. 

15. Patērētāju tiesību aizsardzības centra kompetence būvniecības jomā. 

16. FIDIC projektēšanas un būvniecības līgumu veidi. 

17. Sabiedrības informēšana par saņemto būvatļauju (pašvaldības kompetence). 

18. Sabiedrības informēšana par saņemto būvatļauju (pasūtītāja kompetence). 

19. Būvprojekta ekspertīze.. 

20. Pašvaldību saistošie noteikumi. 

 

4.Saraksta tēmas: 

1. Atļautais maksimālais plūsmas ātrums sprinkleru sistēmā? 

2. Vai OH3 klases telpā var glabāt preces? 

3. Minimālais sprinklera ieejas spiediens plauktu sprinkleriem? 

4. Kas ir HHP klase? (Hight Hazard Process, Augstas bīstamības process). 

5. HHS klasē kāds ir maksimālais pieļaujamais brīvais augstums starp maksimālo 

glabāšanas augstumu un jumta sprinkleriem? (4m vai palielināt intensitāti). 

6. Vai Jumta un plaukta sprinklerus var pieslēgt pie viena vadības mezgla, kādi 

nosacījumi? 

7. Dzēšanas laiks HHP klasei. 

8. Iespējamie ūdensapgādes veidi. 

9. Ūdens plūsmas ātrums no sprinkleriem – formula. 

10. Cik vārstu grupas var pieslēgt vienai hidroturbīnai, slapjā un sausā sistēma. 

 



5.Saraksta tēmas:  

1. Ūdens aprēķina patēriņa noteikšana ēku iekšējām ūdensapgādes sistēmām. 

2. Ūdens aprēķina patēriņa noteikšana ārējām ūdensapgādes sistēmām. 

3. Notekūdeņu daudzums, nevienmērības koeficienti un notekūdeņu aprēķina 

caurplūdums. 

4. Lietusūdeņu aprēķina daudzums. 

5. Ūdens patēriņa režīms diennakts laikā. 

6. Ārējās un iekšējās ugunsdzēsības sistēmas. Ūdens patēriņi ugunsdzēsības 

vajadzībām. 

7. Spiediena paaugstināšanas iekārtas un darba režīms. Šo iekārtu ūdens padeves 

aprēķini. 

8. Hidropneimatiskās spiediena tvertnes (hidrofori), to darbības princips. 

9. Spiediens ūdensapgādes sistēmās. 

10. Ūdensapgādes sistēmas rezervuāru un tvertņu tilpuma noteikšana. 

 

6.Saraksta tēmas (ugunsdrošība): 

1. Ārējās ugunsdzēsības ūdensapgādes sistēmas un shēmas. 

2. Iekšējās ugunsdzēsības ūdensapgādes sistēmas un shēmas. 

3. Normatīvā ūdens patēriņa noteikšana ārējas ugunsdzēsības ūdensapgādes 

sistēmām. 

4. Normatīvā ūdens patēriņu noteikšana iekšējām ugunsdzēsības ūdensapgādes 

sistēmām. 

5. Ugunsdzēsības ūdensapgādes sūkņu stacijas. 

6. Ārējās un iekšējās ugunsdzēsības ūdensapgādes spiediena paaugstināšanas 

sūkņu iekārtas. 

7. Ugunsdzēsības hidranti un to izvietojums. 

8. Pieļaujamie spiedieni iekšējās un ārējās ugunsdzēsības ūdensapgādes sistēmām. 

9. Ugunsdzēsības sūkņu staciju elektroapgāde. 

10. Dabiskās un mākslīgās ūdensgūtnes ugunsdzēsības vajadzībām. Ūdens 

ņemšanas aku un savienojošo cauruļvadu aprēķins un izvietojums 

11. Piebrauktuves, apgriešanās laukumi un ugunsdzēsības aprīkojums pie dabiskām 

vai mākslīgām ūdensgūtnēm. 

12. Iekšējās ugunsdzēsības ūdensapgādes un automātiskās ūdens ugunsdzēsības 

sistēmu ievada mezglu apvadlīnijas. To darbības princips un iekārtas 

13. Automātisko ūdens ugunsdzēsības sistēmu veidi un to izvēle. 

14.  Automātisko ūdens ugunsdzēsības sistēmu izvēle atkarībā no objektu 

bīstamības klasēm. 

15. Ūdensapgādes avoti automātiskām ūdens ugunsdzēsības sistēmām. 

16. Prasības automātiskām ūdens ugunsdzēsības sistēmu sūkņu stacijām.  

17. Prasības automātisko ūdens ugunsdzēsību sistēmu sūkņu iekārtām, 

cauruļvadiem un aprīkojumam. 


