
Latvijas Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģijas inženieru savienība 

Būvniecības speciālistu Sertificēšanas centrs 

 

Tēmu nosaukumi rakstveida eksāmenam 

 

Būvspeciālistu kompetences novērtēšanai 

 

1.11. Darbības sfēra: Sadales un lietotāju gāzes apgādes sistēmu 

būvdarbu būvuzraudzība 

 

1.Saraksta tēmas: 

1. Sadales gāzapgādes sistēma: cauruļvads, cauruļvada ierīces, atzarojumi/ ievadi 

ēkās/, 

 normatīvie darba un pārbaudes spiedieni.  

2. Papildus prasības  polietilēna gāzes vadu projektēšanā.  

3. Gāzes spiediena regulēšanas iekārtas, uzstādīšanas prasības.  

4. Gāzes  iekārtas, apsildīšanas iekārtas ar infrasarkano starojumu (gaišie un 

tumšie starotāji)  

5. Gāzes patēriņa  iedalījums, uzskaites mehānismi, uzstādīšanas prasības 

pārbaudes. 

6. Gāzes aparatūra, prasības aparatūras uzstādīšanai.  

7. Gāzvadu izvietojums ēkā: normatīvu un montāžas prasības, stiprinājumi, 

pārbaudes 

 un sagatavošana nodošanai ekspluatācijā.  

8. Dūmgāzu novadīšana no gāzes aparātiem: prasības vertikāliem dūmvadiem un 

 skursteņiem, aparātu pievienojumi, dūmvadu oderēšanas nosacījumi.  

9. Ārējo gāzes vadu aizsardzība pret koroziju: pielietojamie pārklājumi, 

materiālu 

 sortiments, izstrādes metodes un kvalitātes pārbaude.  

10. Cauruļu, detaļu un materiālu transportēšana.  

 

2.Saraksta tēmas: 

1. Ārējo gāzes vadu novietnes normatīvie nosacījumi, trases izvēles un 

nospraušanas  kārtība. 

2. Ārējo gāzes vadu normatīvie attālumi no ēkām, būvēm u.c. komunikācijām. 

Aizsargjoslu likums, MK noteikumi 

3. Tranšejas rakšanas tehnoloģija un pielietojamā tehnika. Prasības pamatnei zem 

cauruļvada.  

4. Cauruļvada ieguldīšana tranšejā:  tehnoloģija, pielietojamā tehnika, stropes.  

5. Pretkorozijas izolācijas kvalitātes pārbaude pirms cauruļvada aizbēršanas.  

6. Cauruļvada aizbēršana: nosacījumi, pielietojamā tehnika. Grunts blīvuma 

nodrošinājums tranšejā pēc cauruļvada aizbēršanas. Pazemes noslēgierīču un 

tīkla armatūras iebūves nosacījumi. 

8. Ārējā gāzes vada iekšējās tīrīšanas metodes, pielietojamā tehnika un rezultāta 

novērtējums.  

9. Ārējā gāzes cauruļvada stiprības un blīvuma pārbaudes, pielietojamā tehnika, 

rezultātu novērtējums. 



10.  Ārējā gāzes vada sagatavošana nodošanai ekspluatācijā, prasības 

dokumentācijai, komisija. 

 

 

 

3.Saraksta tēmas: 

1. Būvatļauja. Būvdarbu sagatavošana. Darbu veikšanas projekts. 

2. Būvuzrauga pienākumi. 

3.  Būvuzrauga tiesības. 

4. Būvuzrauga atbildība. 

5. Direktīvie un normatīvie dokumenti, kuri reglamentē būvuzrauga darbību. 

6. Gāzapgādes sistēmu būvmateriālu un būvizstrādājumu piemērotība un 

atbilstība. Atbilstības apliecinājumi. 

7. Gāzapgādes sistēmu būvmateriālu un būvizstrādājumu piegādes nosacījumi un 

kārtība, sortiments, uzglabāšanas, transportēšanas nosacījumi. 

8. Gāzapgādes sistēmu būvtehnoloģijas atsevišķu darbu uzraudzība un kontrole 

atbilstoši būvprojekta, būvnormatīvu un standartu prasībām, kā arī ražotāju 

ieteikumiem. 

9. Būvmateriālu un būvizstrādājumu identifikācija un kvalitātes novērtēšanas 

metodes būvobjektā. 

10. Segtie būvmontāžas darbi: definīcija, izpildes nosacījumi, kontrole, 

pieņemšana un noformēšana. 
 


