
Latvijas Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģijas inženieru savienība 

Būvniecības speciālistu Sertificēšanas centrs 

 

Tēmu nosaukumi rakstveida eksāmenam 

 

Būvspeciālistu kompetences novērtēšanai 

 

 

1.2. Darbības sfēra: Ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu 

būvdarbu vadīšana, ieskaitot ugunsdzēsības sistēmas 

 

1.Saraksta tēmas: 

1. Būvniecības procesu reglamentējošie dokumenti. 

2. Būvdarbu vadītāja tiesības un pienākumi. 

3. Būvdarbu veikšanas projekts. 

4. Būvdarbu dokumentācijas sastāvs. 

5. Izmaiņu saskaņošana būvvaldes nosacījumus izpildījušā būvprojektā. 

6. Segto darbu aktu noformēšanas kārtība. 

7. Izpilddokumentācijas noformēšanas kārtība. 

8. Būvdarbu vadītāja saistību raksts. 

9. Būvdarbu vadītāja profesionālās darbības apdrošināšana. 

10. Būvniecības informācijas sistēma (BIS). Būvspeciālista pienākumi, kas saistīti 

ar BIS. 

 

2.Saraksta tēmas: 

1. Būvinspektora tiesības. 

2. Būvatļaujas atcelšana. 

3. Būvdarbu apturēšana. 

4. Pirmās grupas ēku pieņemšana ekspluatācijā. 

5. Otrās un trešās grupas ēku pieņemšana ekspluatācijā. 

6. Būvju konservācijas darbu pabeigšana. 

7. Būvju nojaukšanas darbu pieņemšana. 

8. Būtiskās būvei izvirzītās prasības. 

9. Būvētāja tiesības un pienākumi. 

10. Inženierizpētes nosacījumi. 

 

3.Saraksta tēmas: 

1. Būvmateriālu un iekārtu kvalitātes un izcelsmes pārbaudes. 

2. Pašteces cauruļvadu montāžas īpatnības un pielietotie materiāli. 

3. Spiedvadu montāžas īpatnības un pielietotie materiāli. 

4. Ūdensvadu skalošana un dezinfekcija. 

5. Pašteces cauruļvadu pārbaudes. 

6. Spiedvadu hidrauliskās pārbaudes. 



7. Ugunsdrošības prasības, veicot būvdarbus. 

8. Vides aizsardzības prasības, veicot būvdarbus. 

9. Darba drošības prasības zemes darbiem, lai nepieļautu tranšeju vai būvbedru 

malu nogruvumus, veicot tranšeju un būvbedru rakšanu, strādājot tranšejās, 

būvbedrēs un to tuvumā. 

10. Būvniecības informācijas sistēma (BIS). Būvspeciālista pienākumi, kas saistīti 

ar BIS. 

 

4.Saraksta tēmas: 

1. Kādi ir iespējamie cauruļvadu izmantojamie savienojuma veidi? Metāla 

caurules ar diametru līdz 2”. Metāla caurules ar diametru virs 2”. 

2. Kādi cauruļu stiprinājumi un to iestiprinājumu vietas nesošās konstrukcijās, 

atsevišķos materiālos tiek pielietoti sprinkleru dzēšanas sistēmās? Monolītais 

betons. Dobtais pārseguma panelis. Koka konstrukcijas. Rīģipša piekārtie 

griesti. Ranilas jumti. 

3. Nekustīgo balstu pielietojums sprinkleru dzēšanas sistēmās. 

4. Minimālais Attālums izsmidzināšanas galviņai no pārseguma. 

5. Maksimālais attālums no betona pārseguma līdz izsmidzināšanas galviņai. 

6. Kāda ir darba secība sprinkleru dzēšanas sistēmā? 

7. Ar kādu hidraulisko spiedienu pārbauda cauruļvadu savienojumu vietas? 

8. Ar kādu gaisa apjomu pieļaujama 24 stundu cauruļvadu pārbaude sausai 

dzēšanas sprinkleru sistēmai? Nosauciet to. 

9. Sausā dzēšanas sprinkleru sistēma, kā tiek novietoti sprinkleri un kā montē 

cauruļvadus šai sistēmai? 

10. Kādam ir jābūt cauruļvada pievienojuma diametram pie sprinklera galviņas? 

11. Kur tiek montēti sprinkleru sistēmas atzari? Vai nepieciešami speciāli kritumi 

ūdens iztukšošanai? 

12. Sprinkleru sistēmas maģistrāles novietojums attiecībā pret sprinkleru atzariem, 

ieteicamais un iespējamais. Pamatojiet to. 

 

5.Saraksta tēmas (ugunsdrošība): 

1. Ēku būvnoteikumu un piemērojamo standartu prasības, ārējās un iekšējās 

ugunsdzēsības sistēmu nodošanai ekspluatācijā. Akti un ekspluatāciju īpašību 

vai atbilstības deklarācijas. 

2. Ēku būvnoteikumu un piemērojamo standartu prasības automātisko ūdens  

ugunsdzēsības sistēmu nodošanai ekspluatācijā. Akti un ekspluatāciju īpašību 

vai atbilstības deklarācijas. 

3. Ugunsdzēsības ūdensapgādes sistēmām izmantojamie cauruļvadi, to 

savienojumu un stiprinājumu veidi. 

4. Automātiskām ūdens ugunsdzēsības ūdensapgādes sistēmām izmantojamie 

speciālās iekārtas (sprinkleri, u.c.) cauruļvadi, to savienojumu un stiprinājumu 

veidi. 

5. Iekšējās ugunsdzēsības ūdensapgādes un automātiskās ūdens ugunsdzēsības 

sistēmu cauruļvadu un iekārtu marķējumi. 



6. Ugunsdrošo blīvējuma sistēmas dažādu izmēru metāla, PVC un PVH 

cauruļvadiem dažādu veidu ugunsdrošās norobežojošās konstrukcijās. 

7. Ugunsdzēsības sūkņu staciju kompleksās testēšanas pārbaudes kārtība. 

8.  Ārējai, iekšējai un automātiskai ugunsdzēsības sistēmām pielietojamās sūkņu 

iekārtas 

9. Ugunsdzēsības sistēmu spiedvadu pieļaujamie savienojuma veidi atkarībā no 

cauruļvadu biezuma. 

10. Ugunsdrošības prasības, veicot būvdarbus. 

 


