
Latvijas Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģijas inženieru savienība 

Būvniecības speciālistu Sertificēšanas centrs 

 

Tēmu nosaukumi rakstveida eksāmenam 

 

Būvspeciālistu kompetences novērtēšanai 

 

 

1.3. Darbības sfēra: Ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu 

būvdarbu būvuzraudzība, ieskaitot ugunsdzēsības sistēmas 

 

1.Saraksta tēmas: 

1. Vispārīgie būvnoteikumi. Būvuzrauga tiesības un pienākumi. 

2. Būvniecības procesu reglamentējošie dokumenti. 

3. Būvprojekta dokumentācijas sastāvs. 

4. Izmaiņu saskaņošana būvvaldes nosacījumu izpildījušā būvprojektā. 

5. Segto darbu noformēšanas kārtība. 

6. Izpilddokumentācijas noformēšanas kārtība. 

7. Būvdarbu būvuzrauga saistību raksts. 

8. Būvju grupas. 

9. Būvdarbu būvuzrauga 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. Ūdensvada un kanalizācijas tīklu iebūves attālumi līdz citiem tīkliem un būvēm. 

2. Būvmateriālu un iekārtu izcelsmes un kvalitātes pārbaudes. 

3. Tranšejas un būvbedres aizbēršanas kārtība un blietēšanas kvalitātes pārbaudes. 

Pilsētas saistošie noteikumi. 

4. Pašteces cauruļvadu montāžas īpatnības un pielietotie materiāli. 



5. Spiedvadu montāžas īpatnības un pielietotie materiāli. 

6. Pašteces cauruļvadu pārbaudes. 

7. Spiedvadu hidrauliskās pārbaudes. 

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. Elektrodrošības prasības, veicot būvdarbus. 

 

4.Saraksta tēmas: 

1. Kādi informatīvie pasākumi veicami pie automātiskās ūdens ugunsdzēšanas 

sprinkleru sistēmas ūdens iztukšošanas? 

2. Kāds ir darbības princips sprinkleru dzēšanas sistēmai? 

3. Kāda ir darba secība ugunsdzēsības sūkņiem? 

4. Kas nosaka darba spiedienu sistēmas cauruļvados? 

5. Kāds uzdevums ir strūklas relejiem, kādi tie var būt pēc iedalījuma? 

6. Kāds uzdevums ir sūkņu spiediena relejiem, kā tos var pārbaudīt darba procesā, 

kādiem režīmiem izmantojami? 

7. Kāds ir galvenais noteikums noslēgarmatūrām, kas atrodas sprinkleru sistēmas 

cauruļvados? 

8. Cik bieži un kādā veidā var pārbaudīt sūkņu darba ražību un spiediena attiecību? 

9. Kā strādā ūdens sistēmas signālvārsts? 

10. Kā strādā sausās sistēmas signālvārsts, kas aiztur ūdens izplūšanu? 

11. Ar kādiem apzīmējuma nosaukumiem marķējas noslēgarmatūras, nosauciet tos? 

12. Ūdens ievadi U2 kādās pozīcijās tiem jāatrodas? Elektroaizbīdņu darba 

stāvoklis. Ūdens uzpildes noslēgarmatūras darba stāvoklis. 

 

5.Saraksta tēmas (ugunsdrošība): 

1. Ēku būvnoteikumu un piemērojamo standartu prasības ugunsdzēsības sistēmu 

nodošanai ekspluatācijā. Akti un ekspluatāciju īpašību vai atbilstības 

deklarācijas. 

2. Akti un ekspluatācijas īpašību vai atbilstības deklarācijas ārējai ugunsdzēsības 

sistēmai. Hidrantu pārbaudes. 

3. Akti un ekspluatācijas īpašību vai atbilstības deklarācijas iekšējai 

ugunsdzēsības sistēmai. 

4.  Akti un ekspluatācijas īpašību vai atbilstības deklarācijas automātiskās ūdens 

ugunsdzēsības  sistēmām. 

5. Ugunsdzēsības sistēmu spiedienu hidrauliskās pārbaudes. Sūkņu staciju 

kompleksās pārbaudes. 

6.  Mākslīgu ūdensapgādes ūdensgūtņu hermētiskuma pārbaudes. 

7. Automātiskās ūdens ugunsdzēsības sistēmas ūdensapgādes darbības principi. 

8. Ugunsdzēsības sistēmu spiedvadu pieļaujamie savienojuma veidi atkarībā no 

cauruļvadu biezuma. 

9. Sūkņu iekārtu kompleksās testēšanas kārtība un prasības. 



10. Ugunsdrošības prasības veicot būvdarbus. 


