
KONTROLJAUTĀJUMI SERTIFIKĀCIJAS PRETENDENTU ZINĀŠANU PĀRBAUDEI 
 

PAR GĀZES APARĀTU PIEVIENOŠANA, PALAIŠANA EKSPLUATĀCIJĀ, 
TEHNISKĀ APKOPE UN REMONTS 

 
 
1.biļete 
 

1. Veicot gāzes vada hermētiskuma pārbaudi, kāds ir maksimālais pieļaujamais pārbaudes 
pārspiediens? 

2. Gāzes aparātu uzstādīšanas prasības no degt nespējīgām vai ar siltumizolāciju 
aizsargātām sienām? 

3. Prasības elektroinstalācijas pārbaudei pie katlu apkopes? 
 
2.biļete 
 

1. Kāds ir pieļaujamais gāzes hidrauliskais spiediens, lai varētu nodot iekārtu ekspluatācijā 
dabasgāzei un sašķidrinātai naftas gāzei ( propāns/butāns)? 

2. Sienas katliem līdz 35 kW ar ūdens tilpumu līdz 20 l/kW  pieļaujamā maksimālā ūdens 
cietība ? 

3. Prasības zemējuma pārbaudei pie katlu apkopes? 
 
3.biļete 
 

1. Sašķidrinātas dabasgāzes fizikālās un ķīmiskās īpašības? 
2. Telpas kubatūra uzstādot  gāzes plīti ( div, trīs, četri degļi)? 
3. Ventilācijas kanālu pārbaudes un tīrīšanas biežums, kādu dokumentu sastāda ? 

 
4.biļete 
 

1. Dabasgāzes sastāvs, fizikālās un  ķīmiskās īpašības? 
2. Kur nevar atrasties dūmgāžu izvades atveres  C tipa iekārtām uz fasādes? 
3. Gāzes noplūdes detektori, iedalījums, uzstādīšanas prasības? 

 
5.biļete 
 

1. Dabasgāzes odorizācija?  
2. Kādās robežās jābūt CO2 saturam  katlam strādājot ar dabasgāzi ? 
3. Ugunsdrošības prasības gāzes apkures katlu uzstādīšanai mājas pagrabā? 

 
6.biļete 
 

1. Dabasgāzes siltumtehniskās īpašības( Uzliesmošanas temperatūra, augstākā liesmas 
temperatūra? 

2. Dūmkanālu izvietojums un attālumi uz fasādes ar logiem? 
3. Ugunsdrošības  prasības B tipa apkures katlu dūmeņiem? 

 



 

 

 

 
7.biļete 
 

1. Dabasgāzes sprādzienbīstamā robeža,  smacējošā iedarbība? 
2. Kāda tipa katliem nepieciešama obligāta  velkmes kontroles sistēma? 
3. Dūmkanālu izvietojums, tehniskie risinājumi  uz jumtiem, attālums no  ventilācijas 

lūkām? 
 
8.biļete 
 

1. Propāna/ butāna sprādzienbīstamā robeža, smacējošā iedarbība? 
2. Kādās telpās nav atļauts uzstādīt  gāzes aparātus? 
3. Ventilācijas un dūmkanālu izvietojums,  prasības un attālumi izvades atverēm? 

 
9.biļete 
 

1. Gāzes uzskaites skaitītāji, iedalījums( mebrānas, turbīnas, rotora..)? 
2. Prasības A tipa aparatūras uzstādīšanai ( telpas kubitūra, ventilācija utt)? 
3. Kādos gadījumos pie apkures iekārtu uzstādīšanas nepieciešama  mehāniskā 

ventilācija? 
 
10.biļete 
 

1. Gāzes drošības automātika? 
2. Energoefektivitātes marķējums gāzes aparātu uzstādīšanā? 
3. Ugunsdrošības prasības uzstādot gāzes apkures aparatūru bēniņos vai uz jumta, 

atļautās siltuma  jaudas? 
 
11.biļete 
 

1. Gāzes spiediens   dzīvojamās un publiskās telpās, ražošanas ēkās? 
2. Gāzes aparātu iedalījums  ? 
3. Prasības c tipa gāzes iekārtu dūmeņiem? 

 
12.biļete 
 

1. Iekšējo gāzesvadu hermētiskuma pārbaude? 
2. Vispārējās prasības gāzes aparātu uzstādīšanai? 
3. Prasības dabīgajai  ventilācijai uzstādot  gāzes aparatūru? 

 
13.biļete 
 

1. Gāzes vadu savienošanas iespējas? 
2. B tipa gāzes uzstādīšanas vispārējās prasības? 
3. Ugunsdrošibas prasības uzstādos dabasgāzes uzpildes ierīces garāžā vai pie mājas 

sienas? 
 



 

 

 

14.biļete 
 

1. Prasības atbildīgajiem par gāzes saimniecību? 
2. C tipa gāzes aparātu uzstādīšanas vispārējas prasības? 
3. Būvju un telpu lietošanas veidi pēc ugunsdrošības iedalījuma? 

15.biļete 
 

1. Gāzes bīstamie darbi? 
2. Prasības āra kamīnu, grilu uzstādīšanai? 
3. Dūmvadu tīrīšanas termiņi? 


