Testu jautājumu tēmas būvprakses sertifikāta saņemšanai
Elektronisko sakaru sistēmu un tīklu būvspeciālistiem

1.Tēma - Likumi:
1.1. Elektronisko sakaru likums, izd. 28.10.2004. (1.,14.,16.,17.,18.panti)
1.2. Būvniecības likums, izd. 2013. gada 9. jūlijā (1.1p.,1.18p.,1.11p.,11p.,13.4p,
14.5p.,14.2p.,16p.,17p.,19p.,19.5p.,20.4p.,18.5p.,15p.,18.2p.) panti
1.3. Civillikums, izd.28.01.1937., (1130.- 1140. panti).
1.4. Aizsargjoslu likums, izd.05.02.1997.,(1.-4.,8., 12.-14.p., 33.-35., 42., 43, 59.65.panti) (Tikai būvdarbu vadīšanai un uzraudzībai, būvprojektēšanai).
1.5. Ceļu satiksmes likums, izd.01.10.1997. ( 4. pants) (Tikai būvdarbu vadīšanai un
uzraudzībai, būvprojektēšanai).
1.6. Likums par autoceļiem, izd.11.03.1992.. (2., 3., 4., 18., 21., 27. panti) (Tikai
būvdarbu vadīšanai un būvuzraudzībai, būvprojektēšanai).
1.7. Likums "Par kultūras pieminekļu aizsardzību", izd.12.02.1992., (2., 5., 15., 22.,
23. pants)
1.8. Likums "Par pašvaldībām", izd.19.05.2004..(1., 14., 15., 21. panti)
1.9.Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likums, izd.12.07.2010.. (15. pants) (Tikai
radiosistēmu un tīklu ierīkošanas projektēšanai, radiosistēmu un tīklu
ierīkošanas darbu vadīšanai un uzraudzībai).
1.10. Administratīvo pārkāpumu kodekss (145. - 148., 152., 231. ,235. panti)

2. Tēma - Ministru Kabineta (MK) noteikumi ar grozījumiem:
2.1.Vispārīgie būvnoteikumi (MK not. Nr.500, pieņemti 2014. gada 19. augustā) (1
pielikums.,

3.1.2.3.,2.14p.,2.4p.,2.5p.,2.9p.,2.11p.,8.4p.,27p.,28p.,43p.,80.1.2p.,81p.,84p.,103p.,1
07p.,108p.,113.1.2.3p.,114.7p.,115p.,
116p.,
117p.,5.pielikums5p.,120p.,126.2.3.4p.,128p.,138p.,139.3p.,141p.,143.5p.) panti
2.2. Elektronisko sakaru tīklu ierīkošanas, būvniecības un uzraudzības kārtība, (MK
not. Nr.501, pieņemti 2014. gada 19. augustā (viss).
2.3. Latvijas būvnormatīvs LBN 262-15 "Elektronisko sakaru tīkli" (MK not. Nr.328,
pieņemti 2015. gada 30 jūnijā) (viss)
2.4. Latvijas būvnormatīvs LBN 008-14 Inženiertīklu izvietojums, (MK not. Nr.574,
pieņemti 2014. gada 30 septembrī). (25p., 27p., 28p._) panti, 1.tabula 9.rinda.,
2.tabula., 4.tabula.

2.5. Latvijas būvnormatīvs LBN202-15 "Būvprojekta saturs un noformēšana" (MK
not. Nr.281, pieņemti 2015. gada 9. jūnijā) (2.pielikums; 2.p; 3.p;6p;10p.)
2.6. Noteikumi par darba vietu aprīkošanu uz ceļiem (MK not.Nr.421, pieņemti 2001.
gada 2. oktobrī). (5; 10; 16; 21; 45; 78; 91; panti). (Tikai būvdarbu vadīšanai,
uzraudzībai, būvju ekspertīzei)
2.7. Noteikumi par radiofrekvenču spektra joslu sadalījumu radiosakaru veidiem un
iedalījumu radiosakaru sistēmām, kā arī par radiofrekvenču spektra joslu
izmantošanas vispārīgiem nosacījumiem (Nacionālais radiofrekvenču plāns) (MK
not.Nr.1151, pieņemti 2009. gada 6. oktobrī). (2; 3; 13; 15; 16; 18. panti, 1. pielikuma
235.,239.p.,3. pielikuma 8.p).
2.8. Noteikumi par radiofrekvences piešķīruma lietošanas atļaujām (MK not.Nr.453,
pieņemti 2006. gada 6. jūnijā). (6; 7; 8; 9; 10; 11; 13; 15; 16; 21; 30. panti).
2.9. Radioiekārtu atbilstības novērtēšanas, piedāvāšanas tirgū, uzstādīšanas un
lietošanas noteikumi (MK not.Nr.360, pieņemti 2016. gada 7. jūnijā). (114; 3.13; p.)
2.10. Ugunsdrošības noteikumi (MK not. Nr.238, pieņemti 19.04.2016. gada 19.
aprīlī, spēkā no 2016. gada 1. septembra) (126;140-142;154-161;168-179;354;
piemērojamie standarti (LVS CEN/TS 54-14:2004; LVS EN 60849:2003) vēl nav
publicēti)
2.11. Būvspeciālistu kompetences novērtēšanas un patstāvīgās prakses uzraudzības
noteikumi, (MK not. Nr.610, pieņemti 2014. g7. oktobrī). Pielikums.
2.12. Būvniecības ieceres publiskas apspriešanas kārtība (MK not. Nr.671, pieņemti
2014. gada 28. oktobrī).( 5 , 13)
2.13. Darba aizsardzības prasības veicot būvdarbus, (MK not. Nr.92, pieņemti 2003.
gada 25. februārī).
2.14. LBN 310-14 "Darbu veikšanas projekts, (MK not. Nr.655, pieņemti 2014. gada
21. oktobrī). (7.p.)
2.15. Noteikumi par būvspeciālistu un būvdarbu veicēju civiltiesiskās atbildības
obligāto apdrošināšanu, (MK not. Nr.502, pieņemti 2014. gada 19. augustā) (5.p)
2.16. Būvizstrādājumu tirgus uzraudzības kārtība, (MK not. Nr.156, pieņemti 2014.
gada 25. martā
2.17. Būvkomersantu reģistrācijas noteikumi, (MK not. Nr.116, pieņemti 2014. gada
25. februārī)
2.18. Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 005-15 "Inženierizpētes noteikumi
būvniecībā, (MK not. Nr.334, pieņemti 2015. gada 30. jūnijā) (3.p; 10p.)
3.Tēma - Lēmumi
3.1.Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas lēmums “Noteikumi
piekļuvi saistītām iekārtām” Nr.1/12 no 14.07.2016

par

4.Tēma - Profesionālie jautājumi (standarti, tehniskās normas ):
4.1. Augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas un tās centrālās datubāzes
noteikumi (MK not. Nr. Nr.281 no 24.04.2012). 1.pielikums. Augstas detalizācijas
topogrāfiskās informācijas objektu klasifikators un to elementu apzīmējumu
specifikācija.
2.pielikums.
Apzīmējumu
pierakstu
saīsinājumi.
(Tikai
būvprojektēšanai, būvdarbu vadīšanai un uzraudzībai)
4.2 LVS EN 50174 Informācijas tehnoloģijas. Optisko kabeļsistēmu ierīkošana. 3.
daļa. LVS EN 60794-1-1 Optisko šķiedru kabeļi. 1-1. daļa Vispārējā specifikācija
4.3. LVS CEN/TS 54-14:2004; Ugunsgrēka atklāšanas un ugunsgrēka trauksmes
sistēmas. 14.daļa: Norādījumi plānošanai, projektēšanai, montāžai, nodošanai
ekspluatācijā, lietošanai un ekspluatācijai. (Tikai būvprojektēšanai, būvdarbu
vadīšanai un uzraudzībai)
4.4. LVS EN 60849:2003; Skaņas sistēmas avārijas
būvprojektēšanai, būvdarbu vadīšanai un uzraudzībai)

gadījumiem. (Tikai

