
Pretendenta jautājums:  
  

1. Lūdzam sniegt skaidrojumu par kādiem tiltiem Grāveru pagastā ir jāprojektē 

tehniskā dokumentācija? 
Atbilde: 

 
Atvainojamies par ieviesušos drukas kļūdu nolikumā un tehniskajās specifikācijās  
 

1. Nolikuma 2.1.1. punktā ir nomaināms  I LOTES nosaukums un tas ir izsakāms sekojošā 

redakcijā – 

            “ Būvprojekta “Tilta pār Dubnas upi rekonstrukcija uz pašvaldības ceļa G-3   

               Kovaļova-Mateļi-Raginski 0,050km” izstrāde un autoruzraudzība”   

 

2. Nolikuma pielikumā Nr. 1  ir nomaināms  I lotes nosaukums uz   “ Būvprojekta “Tilta pār 
Dubnas upi rekonstrukcija uz pašvaldības ceļa G-3 Kovaļova-Mateļi-Raginski 0,050km” 

izstrāde un autoruzraudzība” 
3. Nolikuma pielikumā Nr. 7  ir nomaināms  I lotes nosaukums uz  “ Būvprojekta “Tilta pār 

Dubnas upi rekonstrukcija uz pašvaldības ceļa G-3 Kovaļova-Mateļi-Raginski 0,050km” 

izstrāde un autoruzraudzība” 
 

PROJEKTĒŠANAS UZDEVUMS 
 

Tilta pār Dubnas upi rekonstrukcija uz pašvaldības ceļa G-3 Kovaļova-Mateļi-
Raginski 0,050km. 

 
1.Ievads 
 Projektēšanas uzdevums sniedz pamatojumus tilta būvprojekta dokumentācijas izstrādāšanai. 

2.Pamatojums 
 Tilts pār Dubnas upi uzbūvēts iespējams pagājušā gadsimta sākumā, un ir kalpojis kā ūdens dzirnavu aizvaru 

konstrukcija, un sastāv no monolīta betona krasta balstiem un viena upes balsta, virs kuriem novietotas četras metāla 

garensijas (dzelzsceļa sliedes), uz kurām pašlaik izveidota brauktuve no šķērsvirzienā saliktiem skābbarības tranšeju 

dzelzsbetona atbalstblokiem,kas nav piemēroti transporta kustības slodzēm.Izmērs 6.70m x 3.30 m. 

Lai tiltu varētu droši ekspluotēt ir nepieciešama tilta rekonstrukcija. 

3.Mērķis 
 Izstrādāt tilta būvprojektu, kurš atbilst Latvijas standartiem un tehniskajiem noteikumiem, kurus realizējot būtu 

nodrošimāta tilta galveno slodzi nesašo konstrukciju ilguzturība, ar minimāliem ekspluotācijas izdevumiem, atbilstošs 

satiksmes drošības līmenis, braucēju komforts un konstrukciju estētiski kvalitatīvs risinājums. 

4.Speciālie noteikumi. 
 4.1.Būvprojekts izstrādājams vienā stadijā (Tehniskais projekts) 

 4.2.Aprēķina slode LVS ENV 1991-3 α= 0,75. 

 4.3.Tilta brauktuves gabarīts atbilstoši ceļa parametriem.(viena braukšanas josla?) 

 4.4. No jauna projektējamām konstrukcijām minimālais betona aizsargkārtas biezums 40 mm. 

 4.5. Būvprojektā jāatrisina ar zemes īpašumiem saistītie jautājumi. 

5.Darba saturs un metodoloģija. 
 Projektētājs veic sekojošus darbus: 

 5.1.Izzina arhīva u.c.organizāciju rīcībā esošo tehnisko dokumentāciju. 

5.2.Noskaidro būvvaldes varbūtējās prasības un par tām informē Pasūtītāju .Atbilstoši Pasūtītāja sagatavotai 

pavadvēstulei, saņem būvvaldes plānošanas plānošanas u arhitektūras uzdevumu. 

5.3. Saņem visus nepieciešamos tehniskos noteikumus. 

5.4. Veic nepieciešamos būves inspekciju un lauka izmeklēšanas darbus. 

5.5. Projektu melnrakstā iesniedz Pasūtītājam izskatīšanai. 

5.6. Veic projekta publisko apspriešanu.(ja Pasūtītājs pieprasa) 

5.7. Saskaņo projekta dokumentāciju ar visām ieinteresētajām organizācijām. 

6.Rezultāts 
 Pasūtītājam nododamie sējumi un to skaits:  



 

 1. Vispārējā daļa atsevišķā sējumā, kura minimālais saturs sekojošs: 

Paskaidrojuma raksts, esošā un projektējamā tilta apraksts norādot to galvenos parametrus, normatīvās slodzes, 

galvenos darbus u.c. tilta dislokācijas karte M 1:100000. 

Konstrukciju aprēķini. 

Rekomendācijas tilta periodiskai uzturēšanai.  

 

2. Projekta dokumentācija (eksemplāru skaitu nosaka Pasūtītājs) 

Sējums: 

 Specifikācijas. 

Sējums: 

 Rasējumi. 

Sējums:  

 Darbu daudzumu saraksts. 

 

 3.Pielikums 

 Teksta materiāli elektroniskā formā, sastādīti izmantojot Microsoft Office,(vai kādu citu Pasūtītāja norādītu) 

programnodrošinājumu. Grafiskie materiāli elektroniskā formā, darbu daudzumu saraksts Microsoft Excel fails. 

Būvdarbu izmaksu aprēķins 1. eks. 

 

7. Laiks un resursi. 
 Darba sākums un nobeigums saskaņā ar līgumu. 

 Darbs pēc šī uzdevuma tiks veikts uz līguma pamata, kuru noslēgs Pasūtītājs un darba Izpildītājs, kas ir 

atbildīgs par jebkādu apakšlīgumu un par konsultācijām ar jebkuru citu uzņēmumu,institūciju vai ekspertiem.  

Darba izstrādes budžets atbilstoši līgumam. 

 

 

 

Sagatavoja: Aglonas novada ceļu būvinženieris A.Kluss  

 

 

 


