
Latvijas Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģijas inženieru savienība 

Būvniecības speciālistu Sertificēšanas centrs 

 

Tēmu nosaukumi rakstveida eksāmenam 

 

Būvspeciālistu kompetences novērtēšanai 

 

1.18. Darbības sfēra: Saldēšanas sistēmu būvdarbu vadīšana 

 

1.Saraksta tēmas: 

1. Saldēšanas ārējās (apakšzemes un virszemes) sistēmas: cauruļvadi, slēgierīces, 

kompensatori, balstu konstrukcijas. Attālumi starp balstiem. Normatīvie 

cauruļvada attālumi no ēkām u.c būvēm un komunikācijām. 

2. Saldēšanas sistēmas: vienkāršota tehnoloģiskā shēma, veidgabali, ierīces un 

aparāti. Normatīvās prasības kompresoru telpai un iekārtas izvietojumam. 

Sistēmas pēcmontāžas pārbaude. 

3. Tērauda cauruļvadu savienošana ar elektroloka un gāzes metināšanu: iekārtas 

metināšanai, elektrodi, palīgierīces. Kvalifikācijas prasības metinātājiem. 

Metināto šuvju kvalitātes pārbaudes metodes un kritēriji. 

4. Kapara un polietilēna cauruļu savienošana: metodes, pielietošanas joma, 

tehnisko normatīvu prasības kā arī prasības materiāliem un iekārtām. 

Savienojumu kvalitātes pārbaudes un kritēriji. 

5. Saldēšanas sistēmu cauruļvadu siltumizolācija: normatīvu prasības, materiāli 

un uzstrtrādes tehnoloģija. Siltumizolācijas kārtas kvalitātes rādītāji un 

pārbaude, tās atkarība no mitruma un temperatūras. 

6. Normatīvu prasības saldēšanas sistēmu gaisa vadu izvietojumam, diametriem 

un piestiprinājumiem. Pielietojamie materiāli un būvizstrādājumi, to 

sortiments un izvēle. 

7. Kontroles, regulēšanas un mērīšanas ierīces saldēšanas sistēmās. Normatīvu 

prasības to montāžai, sortiments un izvēles nosacījumi. Mēraparātu un ierīču 

verifikācijas. 

8. Prasības ventilācijas sistēmām: vispārīgās drošuma un sanitārās prasības, 

sprādzienbīstamu maisījumu ventilācija, gaisa vadu, šahtu un kameru 

ugunsdrošība. 

9. Saldēšanas sistēmu automātiskā vadība un kontrole: normatīvu prasības, 

iespējas un tehniskais nodrošinājums. Iekārtu un aparātu sortiments un izvēles 

nosacījumi. 
 

2.Saraksta tēmas: 

1. Saldēšanas sistēmas pazemes cauruļvada trases nospraušana dabā: pastāvošā 

kārtība, izpilde un noformēšana. 

2. Tranšeju rakšana: metodes, mehānismi. Tranšeju sieniņu nostiprināšanas un 

grunts atbēršanas nosacījumi. Pamatnes ierīkošana zem cauruļvada. 

Norobežojumu un būvinformācijas ievietošana. 

3. Celšanas tehnika. Pielaides darbam ar tām. 

4. Tērauda cauruļu savienošana: elektroloka un gāzes metināšana: prasības 

izpildītāju kvalifikācijai, pielietojamā tehnika. Metināšanas darbu uzraudzība 

un kvalitātes kontrole. 



5. Saldēšanas sistēmas virszemes tērauda cauruļvada montāža: balstu 

konstrukcijas, cauruļvada nostiprināšana uz balstiem, termiskās izplēšanās 

kompensatori, cauruļu savienojumu izpilde, krāsojums. 

6. Saldēšanas sistēmas tehnoloģiskās iekārtas montāža: vienkāršota shēma; 

veidgabali, ierīces un aparāti. Normatīvu prasības un izgatavotāju instrukcijas 

iekārtas montāžai. Pēcmontāžas pārbaude, rezultātu vērtēšana un noformēšana. 

7. Mazjaudas saldēšanas sistēmas tehnoloģiskās iekārtas montāža: būvmontāžas 

darbu organizēšana, iekārtas apsaiste ar cauruļvadiem, pielietojamie 

mehānismi, sistēmas nostiprināšana. Pēcmontāžas pārbaude, rezultātu 

vērtēšana un pārbaudes noformēšana. 

8. Būvmontāžas darbu veikšana pieblīvētās vietās, koku tuvumā, kā arī krustojot 

citas komunikācijas. Atbildība par citu komunikāciju bojāšanu. Pazemes 

komunikāciju novietnes precizēšana. Kontrolrakumi. 

9. Cauruļvada ieguldīšana tranšejā: mehānismi, inventārs, atbildīgo personu un 

strādnieku atestācija. Cauruļvada piebēršana un aizbēršana: pielietojamie 

mehānismi, aizbērtās grunts noblīvēšana un blīvuma pārbaude. 

10. Jaunizbūvētu saldēšanas sistēmu sagatavošana nodošanai ekspluatācijā. 

Pēcmontāžas pārbaužu kārtība, normatīvu prasības un tehnoloģija. Pārbaužu 

vērtējuma kritēriji un dokumentāla noformēšana. 

 

3.Saraksta tēmas: 

1. Saldēšanas sistēmu būvniecību reglamentējoši dokumenti  / likumi, EK 

regulas, MK noteikumi, Latvijas būvnormatīvi LBN,  Latvijas valsts standarti 

LVS, nozaru standarti u.c. saistoši noteikumi. 

2. Saldēšanas sistēmu būvprojekta saturs, risinājumi, noformējums, saskaņojumi 

un akcepts. Nosacītie apzīmējumi būvprojektā. 

3. Saldēšanas sistēmu būvprojekta tehniskie risinājumi: pamatotība, varianti, 

aprēķini. Būvprojekta ekspertīze. Izmaiņu iestrāde būvprojektā un to 

noformēšanas kārtība. 

4. Būvdarbu veikšanas projekts. Saturs un risinājumi. Izstrādes un saskaņošanas 

kārtība. Darba izpildes grafiks. 

5. Būvdarbu līgums. Standartizētie būvdarbu līgumi. Līgumslēdzēju pušu 

tiesības, pienākumi, atbildība un garantijas. 

6. Būvmateriālu, būvizstrādājumu, iekārtas un aparātu atbilstība normatīvu un 

labas prakses rādītājiem: atbilstības apliecinājumi, standarti, izstrādājumu 

identifikācija, pārvadāšana un uzglabāšana būvlaukumā. 

7. Būvatļauja: pieprasīšanas un saņemšanas kārtība, derīguma termiņi, darbības 

apturēšana un atjaunošana. 

8. Būvlaukuma sagatavošana būvdarbu uzsākšanai ierobežojumu un bīstamu 

zonu noteikšana un apzīmēšana, nožogojumu uzstādīšana. Transporta plūsmu 

novirzīšana. Apbraucamo ceļu ierīkošana. Būvniecības informācija 

būvlaukumā. 

9. Būvdarbu vadītāja pienākumi, tiesības un atbildība. Nozīmēšanas kārtība. 

Nepieciešamā izglītība, sertifikācija, papildapmācība un atestācijas. 

10. Būvdarbu vadītāja saistību raksts. Civiltiesiskā apdrošināšana. Kvalifikācijas 

uzturēšana un pastāvīga paaugstināšana.  

11. Darba aizsardzības prasības veicot būvdarbus. Darbu drošība izpildītājiem: 

instrukcijas, atgādnes, brīdinoši un aizliedzoši uzraksti, spectērpi, specapavi, 

individuālie aizsarglīdzekļi u.c. 



12. Ugunsdrošības un sanitāri-higiēniskās prasības būvlaukumā: reglamentējoši 

dokumenti un to nodrošinājums. Indīgu, kaitīgu un ugunsbīstamu vielu 

uzglabāšanas un lietošanas noteikumi. 

13. Segtie darbi saldēšanas sistēmu būvniecībā: definējums, normatīvu prasības, 

izpildes tehnoloģija, uzraudzība, pieņemšana un noformēšana. 

14. Jaunbūvēto saldēšanas sistēmu nodošana ekspluatācijā. Pieņemšanas komisijas 

sastāvs, izziņošana un darbības nodrošinājums. Pieņemšanas dokumentācijas 

sastāvs, saturs un noformēšana. 


