
Latvijas Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģijas inženieru savienība 

Būvniecības speciālistu Sertificēšanas centrs 

 

Tēmu nosaukumi rakstveida eksāmenam 

 

Būvspeciālistu kompetences novērtēšanai 

 

1.17. Darbības sfēra: Saldēšanas sistēmu projektēšana 

 

1.Saraksta tēmas: 

1. Kompetences pārbaude projektēšanā ar aukstuma aģentiem ( F-gāzes, R 717 - 

amonjaks, R 744 – CO2 u.c.) projektos. 

2. Būtiskas prasības saldēšanas iekārtu sistēmu projektēšanai un sistēmu 

būvniecībai. Izstrādājamā projekta tehniskie un ekonomiskie rādītāji. 

Projektēšanas uzdevums un darbu veikšanas kārtība. Būvprojekta saskaņošana 

un akceptēšana. Izmaiņu iestrādes kārtība akceptētā būvprojektā. 

3. Saldēšanas sistēmu būvprojekta saturs un noformēšana. Sistēmas plāni, 

griezumi, aksionometriskās shēmas. Mērogi. Nosacītie apzīmējumi. 

Datorgrafikas pielietošana. 

4. Projektējamo saldētavu aukstumkontūras esošās grunts īpašību izvērtējums. 

Pamatu un grīdas projekta izvēle. 

5. Siltumizolācijas materiāla izvēle un tā biezuma aprēķins. 

6. Saldētavu durvis, vārti un pieslēgumi, to izvēle. Spiediena izlīdzinošie vārsti, 

to pielietojums. 

7. Siltummaiņu izvēle. To veidi un aprēķins. 

8. Kompresoru veidi, izvēle un aprēķins. 

9. Projektējamās saldēšanas sistēmas principiālā shēma. 

10. Saldēšanas sistēmas cauruļvadu trasēšanas un konstruēšanas noteikumi. 

Normatīvie attālumi no stiprinājumiem ēkām, būvēm un komunikācijām. 

Cauruļvadu un armatūras sortiments, izvēles nosacījumi. Atsevišķu montāžas 

mezglu rasējumi. Cauruļvadu izolācijas veidi un to aprēķins. 

11. Projektējamās saldētavas aukstuma bilance. Lietderības koeficienta aprēķins. 

 

2.Saraksta tēmas: 

1. Saldētavu pamatu un grīdu projektēšana. Temperatūras zudumu aprēķins caur 

ēkas ārsienām. Ārējā un iekšējā gaisa un to aprēķina parametri. Aprēķina 

grafiskā noformēšana un datu tabula. Datorprogrammu pielietojums. 

2. Saldētavas sienu un griestu konstrukciju izolācijas aprēķins un izvēle. 

3. Saldētavas kameru tilpuma un laukuma aprēķināšana un izvēle. 

4. Saldētavas ieplūstošā siltuma daudzuma aprēķināšana no cilvēku klātbūtnes, 

ventilācijas, elektromotoriem un produkta elpošanas. 

5. Saldētavas ieplūstošā siltuma daudzuma aprēķināšana no kravas. 

6. Saldētavas dzesējošo jaudu aprēķināšana. Izvēle. Aukstuma energopatēriņš. 

7. Saldētavas aukstuma sistēmas izvēle. Kritēriji. 

8. Aukstuma aģenti un aukstuma nesēji, to īpašības un izvēle. 

9. Saldēšanas sistēmas vadības un drošības ierīces. Projekts.  

10. Saldēšanas sistēmas grafiskais noformējums rasējumos (tehniskajā projektā): 

plāni, griezumi, sānskati, sksonometriskās shēmas, montāžas mezgli. Norādes 



montāžai. Mērogi. Nosacītie apzīmējumi. Datorprogrammu pielietojums. 

Jaunākie risinājumi. 

11. Būvizstrādājumu, iekārtas, aparātu u.c. specifikācijas. Katalogi. Piedāvājumi. 

Izvēles nosacījumi un atbilstība normatīvu prasībām. Iepirkuma procedūras.  

12. Saldēšanas sistēmu būvniecības izmaksas (tāmes): izcenojumi, darba apjomu 

(daudzuma) aprēķini, veidlapas. Prasības tāmju sastādītājiem. 

Datorprogrammu pielietojums. Rīcība pretenziju gadījumos. 

 

3.Saraksta tēmas: 

1. Saldēšanas sistēmu būvniecību reglamentējošie dokumenti : likumi,EK 

regulas, MK noteikumi, Latvijas būvnormatīvi LBN, Eiropas un Latvijas 

valsts standarti, nozaru standarti u.c. saistoši dokumenti. 

2. Saldēšanas sistēmu būvprojekta uzdevums. Būvatļauja. Būvprojekta stadijas. 

Būvprojektēšanas līgums. Līgumslēdzēju pušu pienākumi, atbildība un 

garantijas. 

3. Saldēšanas sistēmu būvprojekta saturs un noformējums. Tehniskie risinājumi. 

Nosacītie grafiskie apzīmējumi. Mērogi. Norādes būvdarbu izpildei. 

Datortehnikas pielietošanas iespējas. 

4. Būvprojektēšanas komersantu (projektētāju) civiltiesiskā apdrošināšana. 

Saldēšanas sistēmu projektēšanas darbu organizēšana un tehniskais 

nodrošinājums. 

5. Būvmateriālu, būvizstrādājumu, iekārtas un aparātu atbilstība: normatīvu 

prasības, atbilstības apliecinājumi, identifikācijas metodes. Pasūtītāju un 

izgatavotāju specifiskās prasības. 

6. Projektētāja atbildība par būvprojektā iestrādātajiem risinājumiem, 

piemērotajiem būvnormatīviem un izmaksu pamatotību. 

7. Darbu drošības, ugunsdrošības, vides aizsardzības un sanitārās prasības būvei 

un būvniecības procesam. 

8. Autoruzraudzības kārtība: līgumi par autoruzraudzību, autoruzraudzības 

žurnāls. Autoruzrauga pienākumi, tiesības un atbildība.  

9. Saldēšanas sistēmu būvprojekta pasūtīšanas, izstrādes, saskaņošanas un 

akceptēšanas kārtība. Variantu salīdzināšana un izvērtēšana. Variantu 

pamatotības aprēķini. Lēmumu pieņemšana. 
 


