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1.19. Darbības sfēra: Saldēšanas sistēmu būvdarbu būvuzraudzība 

 

1.Saraksta tēmas: 

1. Saldēšanas sistēmas: LBN un LVS un LVS NE 378 pamatprasības sistēmu 

konstruēšanai, pielietojamās shēmas un to elementi, vērtējumi un ieteikumi. 

2. Saldēšanas sistēmas: pamatfunkcijas, shēmas, iekārta, ierīces un cauruļvadi, 

varianti, vērtējumi un ieteikumi. 

3. Metodes un normatīvu prasības saldēšanas sistēmu cauruļvadu savienošanai 

(metināšana, atloki, lodēšana), normatīvu prasības kvalitātei, vērtējumi un 

ieteikumi. 

4. Prasības saldēšanas sistēmu būvprojektam: saturs, tehniskie risinājumi un 

noformēšanas nosacījumi. Vienotie nosacītie apzīmējumi. Būvmateriālu un 

būvizstrādājumu specifikācijas. 

5. Saldēšanas sistēmu būvprojekta saskaņošana un akceptēšana. Līgums par 

saldēšanas sistēmu projektēšanas darbiem. Līgumslēdzēju pušu atbildība. 

6. Zemes darbu organizācija un izpildes uzraudzība: Tranšeju un būvbedru 

atrakšana, sieniņu nostiprināšana un aizbēršanas nosacījumi. Grunts blīvēšanas 

metodes un instrumentāla kontrole. Gruntsūdeņu pazemināšanas paņēmieni. 
 

2.Saraksta tēmas: 

1. Saldēšanas sistēmu būvmontāžas darbu būvuzraudzība un kvalitātes kontrole 

un vērtēšana. 

2. Pieprasīto būvprojekta izmaiņu pamatotības novērtēšana, lēmuma pieņemšana 

un izmaiņu iestrādes kārtība būvprojektā. 

3. Segtie būvmontāžas darbi: definējums, izpildes nosacījumi, kvalitātes kontrole 

un noformēšana. 

4. Būvmontāžas darbu kvalitātes novērtēšanas instrumentālās metodes: iespējas, 

aparāti un praktiskā pielietošana. Standartizācijas prasības kontroles un 

mēraparātiem. 

5. Dokumentācijas būvlaukumā: darbu veikšanas projekts, instrukcijas, būvdarbu 

žurnāls, autoruzraudzības žurnāls, protokoli, akti u.c. 

6. Būvdarbu drošība, apkārtējās vides aizsardzības un ugunsdrošība. Būvniecības 

dalībnieku apmācība un atestācija. Paaugstinātas bīstamības būvdarbi, to 

organizācijas un izpildes nosacījumi. 
 

3.Saraksta tēmas: 

1. Būvatļauja. Būvprojekta uzdevums. Būvprojekta gatavība būvdarbu 

uzsākšanai. 

2. Būvdarbu sagatavošana. Konkursu organizēšana būvkomersantiem. 

3. Būvmateriālu, būvizstrādājumu un iekārtas iepirkuma organizēšana. 



4. Būvdarbu organizēšanas projekts: saturs, pamatnostādnes, risinājumi un 

atbildība. 

5. Būvuzrauga pienākumi, tiesības un atbildība.  

6. Būvuzraudzības līgums. Būvuzrauga saistību raksts. 

7. Būvdarbu līgums: pušu tiesības, pienākumi un atbildība. 

8. Būvdarbu līgumslēdzēju pušu garantijas un civiltiesiskā apdrošināšana. 

9. Direktīvie un tehniskie normatīvie dokumenti, kuri reglamentē būvuzrauga 

darbību. 

10. Būvmateriālu, būvizstrādājumu un iekārtas atbilstība: atbilstības 

apliecinājumi, identifikācija un izgatavotāju (piegādātāju) specifiskās prasības. 

11. Saldēšanas sistēmu būvprojekta nodošana ekspluatācijā: sagatavošana, 

komisijas darbība, dokumentācijas noformēšana. 

 
 


