
Latvijas Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģijas inženieru savienība 

Būvniecības speciālistu Sertificēšanas centrs 

 

Tēmu nosaukumi rakstveida eksāmenam 

 

Būvspeciālistu kompetences novērtēšanai 

 

1.9. Darbības sfēra: Sadales un lietotāju gāzes apgādes sistēmu 

projektēšana 

 

1.Saraksta tēmas: 

1. Dabasgāzes patēriņa noteikšana, hidroliskie aprēķini.  

2. Gazifikācijas perspektīvo shēmu izstrādes, apspriešanas un saskaņošanas 

nosacījumi. Grafiskie apzīmējumi. 

3. Gazifikācijas būvprojekta / darba rasējumu / izstrādes secība, normatīvo 

prasību un 

 kvalitātes nodrošinājums.  

4. Gazifikācijas būvprojekta saturs: grafiskā informācija, un paskaidrojumi.   

5. Gazifikācijas būvprojekta noformējums: rasējumu lapas, ierakstii, rasējumu 

marķēšana u.c.  

6. Gāzes vadu sistēmas  principi dzīvojamās un sabiedriskās ēkās: pievadi un 

ievadi, 

 spiediena pazemināšanas un patēriņa mērīšanas ierīces, slēgierīces u.c. 

Sistēmas 

 elementu savienošanas metodes. 

7. Rūpniecisku objektu gāzapgādes sistēmu projektēšana, elementu savienošana. 

 Rūpnieciskie gāzes degļi, to apsaite un piestiprināšana agregātam. 

8. Materiālu un būvizstrādājumu specifikācijas. Normatīvu prasības gāzvadu 

materiāliem 

 un to kvalitātei. 

9. Gāzesvadu projektēšana šķērsojumos ar dzelsceļu, tramvaji sliežu ceļiem, 

autoceļiem un ielām.  

10. Izmaiņu iestāde būvprojektā būvdarbu veikšanas laikā: pamatojums, kārtība, 

noformēšana. 

 

2.Saraksta tēmas: 

1. Gāzes vadu trasēšanas gazifikācijas shēmas un to aprēķina principi: 

 būvnormatīvu prasības vadu izvietojumam teritorijā, hidrauliskā aplēse, 

sistēmas 

 darbības nepārtrauktība un drošums 

2. Noslēgierīču izvietojums uz gāzesvadiem.  

3. Iekšējo gāzes vadu sistēmu projektēšana un aprēķina pamatnostrādnes. 

4. Gāzes vadu sistēmās pielietojamās caurules: tērauda, PE u.c. materiāla 

caurules. 

 Tehniskās prasības caurulēm, to tehniskie rādītāji un atbilstības apliecinājumi. 

5. Slēgierīces gāzes vadu sistēmām: krāni, aizbīdņi, drošības vārsti  u.c. 

Slēgierīču tehniskie 

 raksturlielumi, pielietošanas iespējas atbilstība un izvēles nosacījumi. 



6. Gāzes spiediena regulēšanas iekārtas. Regulēšanas mezglu konstrukcijas, 

 izvēles nosacījumi, novietojuma principi.  

7. Tērauda gāzvadu cauruļu aizsardzība pret koroziju, prasības elektoķīmiskie 

iekārtu projektēšanā, grunts aktivitātes noteikšana. 

8. Tehniskās prasības tērauda cauruļvada pretkorozijas pārklājumiem: pārklājuma 

 tipi, konstrukcija, materiāli, uzklāšana un kvalitātes prasības. 

9. Zibensaizsardzības iekārtu projektēšana . 

10. Gāzapgādes cauruļvada savienošanas veidi: metināšana, atloku un vītņu 

savienojumu pielietošanas iespējas un izvēle. 

  

3.Saraksta tēmas: 

1. Tranšeju rakšanas un aizbēršanas tehnoloģija, mehānismu izvēle un darbu 

apjomi. 

 Sarežģīti apstākļi, to risinājumi. 

2. Cauruļvada kopmontāža, ieguldīšana tranšejā: pielietojamie mehānismi un 

 aprīkojums. Pamatne zem cauruļvada, tās nodrošinājums. 

3. Gāzes vada speciālās būves: pārejas, tīkla ierīces u.c. Speciālo būvju 

konstruktīvie 

 risinājumi būvprojektā. 

4. Spiediena krituma aprēķināšana gāzesvada posmam.  

5. Būvmontāžas darbu apjomu aprēķini. Pielietojamo materiālu un 

būvizstrādājumu 

 specifikācijas. 

6. Gazifikācijas objektu projektēšanas darbu kompjuterizācijas iespējas. 

7. Autoruzraudzība. Autoruzrauga tiesības, pienākumi un atbildība. 

8. Būvmontāžas darbu izmaksas / tāmes /: normas, pielietošana un tāmju 

noformējums. 

9. Būvprojektētāju atbildība par būvprojekta atbilstību normatīviem un kvalitāti. 

10. Gazifikācijas būvprojekta saskaņošana, ekspertīžu veikšana. Tipveida un 

atkārtota 

 pielietojuma risinājumi. 
 


