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 1.19. Darbības sfēras: Saldēšanas sistēmu būvdarbu būvuzraudzība 

 

1. Izvirzāmo prasību tēmas 

 

1.1. tēma 

1. Būvatļauja. Būvprojekta uzdevums. Būvprojekta gatavība būvdarbu uzsākšanai. 

2. Būvdarbu organizēšanas projekts: saturs, pamatnostādnes, risinājumi un atbildība. 

3. Būvuzrauga pienākumi, tiesības un atbildība.  

4. Būvuzraudzības līgums. Būvuzrauga saistību raksts. 

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

6. Būvmateriālu, būvizstrādājumu un iekārtas atbilstība: atbilstības apliecinājumi, 

identifikācija un izgatavotāju (piegādātāju) specifiskās prasības. 

7. Saldēšanas sistēmu būvprojekta nodošana ekspluatācijā: sagatavošana, komisijas 

darbība, dokumentācijas noformēšana. 

 

1.2.tēma 

1. Saldēšanas iekārtu pamatu būvēšana, to veidi, izvēle un prasības. 

2. Prasības saldēšanas iekārtu izvietojumam telpā.  

3. Gaisa dzesējamo kameru iekārtas montāža. 

4. Gaisa dzesējamo kondensatoru montāža.  

5. Saldēšanas iekārtas cauruļvada montāža: stiprināšana, cauruļu savienojumu izpilde, 

slīpumi, krāsojums u.c.  

6. Saldēšanas sistēmas iekārtu un cauruļvadu siltuma izolēšana 

7. Saldēšanas iekārtu un cauruļvadu pēc montāžas pārbaude un tās veidi. 

8. Būvobjektā piegādājamo izstrādājumu (materiālu, iekārtu u.c.) reģistrēšanas kārtība, 

izmantojot un neizmantojot būvniecības informācijas sistēmu. 

 

2. Attiecīgo standartu un normatīvu piemērošanas tēmas 

 

1. Normatīvie akti, kas jāievēro, veicot saldēšanas sistēmu būvdarbus. 

2. Piemērojamie standarti, kuri nosaka prasības saldēšanas sistēmām. 

3. Būvdarbu veikšanas un kvalitātes kontroles standarti un darbu nodošanas akti  

4. Būvuzrauga darbības regulējošie normatīvie akti. 

5. Būvuzraudzības un būvuzrauga darbības regulējošie normatīvie akti. 

6. Standarti saldēšanas iekārtu spiediekārtām un cauruļvadiem. 

7. Būvizmaksu noteikšanas kārtības normatīvi, tāmju sastādīšana. 

8. Normatīvie akti, kas nosaka darba aizsardzības prasības drošības zīmju lietošanā. 

9. Būvizstrādājumiem piemērojamie Latvijas normatīvie akti un atbilstību apliecinošie 

dokumenti. 



3. Prakses uzdevumu tēmas 

 

3.1.tēma 

 

1. Nepieciešamie attālumi un prasības saldēšanas iekārtu (kompresoru) izvietošanai telpās. 

2. Būtiskās prasības izvietojot saldēšanas iekārtas ārpus telpām. 

3. Saldēšanas iekārtas cauruļvadu stiprināšana un stiprinājumu attālumi. 

4. Saldēšanas iekārtas cauruļvadu marķēšana. 

5. Darba vietā lietojamās drošības zīmes. 

6. Inženiertīklu ugunsdrošības noteikumi un ugunsdzēsības līdzekļi būvobjektā. 

7. Darba aizsardzības un drošības prasības būvdarbu izpildītājiem.  

8. Saldēšanas sistēmās izmantojamo vara un tērauda cauruļu savienošanas metodes un 

prasības. 

 

3.2. tēma 

1. Pēc montāžas saldēšanas sistēmas cauruļvadu stiprības un hermētiskās pārbaudes, to 

kritēriji. 

2. Būtiskās prasības saldēšanas iekārtu būvdarbu veikšanā ar dzesēšanas vielām R 744 

(CO2) un R 717 (NH3).  

3. Būtiskās prasības freonu saldēšanas iekārtu būvdarbu veikšanā. 

4. Siltuma nesēju (glikolu u.c.) cauruļvadu montāžas prasības. 

5. Saldēšanas sistēmas dzesēšanas iekārtu un cauruļvadu siltumizolācijas darbu veikšanas 

prasības. 

6. Saldēšanas iekārtas automātiskās aizsardzības un signalizācijas prasības. 

7. Avārijas ventilācijas uzdevums un gāzes noplūdes koncentrācijas kontroles sistēmas 

prasības telpās ar R 744 (CO2) saldēšanas iekārtām. 

8. Saldēšanas sistēmas drošības vārstu uzdevums, to izvēle un montāža prasības. 

 


