SMILTENES PILSĒTAS DAKTERU IELAS POSMA
NO DAKTERU 1 LĪDZ ATMODAS IELAI KOMPLEKSĀ REKONSTRUKCIJA.

PROJEKTA RISINĀJUMS.
Rekonstruējamais ielas posms sākas Dakteru 1 un beidzas pie krustojuma ar Atmodas ielu, kas pievienojas valsts
reģionālā autoceļa P18 maršrutam Valmiera – Smiltene. Dakteru iela klasificējama kā pilsētas nozīmes savienojošā iela. Ielas
kategorija – BII.
Rekonstruējamajam Dakteru ielas posmam tiek piemērots normālprofils NP 9.5 (posmā no Dakteru 7 līdz Atmodas ielai)
un normālprofils NP 4.5 (posmā no Dakteru 1 līdz Dakteru 7). Asfaltbetona segums brauktuvei projektēts attiecīgi 6.5 un 4.5m.
Pamatbrauktuvei piemērots 2.5% divpusējs šķērskritums, izņemot posmu no Peldu ielas līdz Avotu ielai, kur tas paredzēts 2.0%
vienpusējs.
Atļautais braukšanas ātrums - 50km/h, izņemot posmu gar Smiltenes ģimnāziju – 30 km/h. Ātruma samazināšanai gar
smiltenes ģimnāziju izvietoti ātruma vaļņi.
Projekts paredz pieslēgumu un nobrauktuvju sakārtošanu, izmainot platumus un rādiusus atbilstoši transportlīdzekļu
trajektorijām un normālprofiliem. Nobrauktuvju segums uz privātīpašumiem – betona bruģakmens, pieslēgumiem – asfaltbetons.
Dakteru ielas kreisajā pusē posmā no Atmodas ielas līdz Smiltenes ģimnāzijai paredzēts ierīkot gājēju celiņu. Platums 1.5
– 2.5m, segums – betona bruģakmens. Posmā no Smiltenes ģimnāzijas līdz Dakteru 7 paredzēts ierīkot gājēju celiņu apvienotu
ar veloceliņu. Platums – 2.5m, segums – asfaltbetons. Ietve atdalīta no ielas brauktuves ar betona apmali 100.30.15, izcelta
12cm. Iebrauktuvēs uz privātīpašumiem un gājēju noejās ietve atdalīta ar betona apmali 100.22.15. Iebrauktuvēs uz
privātīpašumiem tā izcelta 2 cm, gājēju noejās 0 cm. Lai cilvēkiem ar redzes traucējumiem būtu drošāk un ērtāk šķērsot
brauktuvi, ielas šķērsojuma vietās gājēju noejas paredzēts aprīkot ar vadlīniju sistēmām.
Projekta ietvaros paredzēts izbūvēt vairākas auto stāavvietas – pie VAS „Latvijas autoceļu uzturētājs”, Dakteru un Peldu
ielas krustojumā un gar Smiltenes ģimnāziju, kā arī atjaunot divus auto stāvlaukumus – pie Sarkanā Krusta Smiltenes slimnīcas
un iepretim Dakteru ielai 7. Segums stāvvietās un stāvlaukumos paredzēts betona bruģakmens, izņemot stāvvlaukumu pie
Sarkanā Krusta slimnīcas, kur paredzēts asfaltbetons. Stāvlaukumu iepretim Dakteru 7 paredzēts labiekārtot ar soliņiem,
atkritumu urnu un informācijas plakātu.
Dakteru ielas labajā pusē, starp Dārza un peldu ielām, esošajā brīvajā, neizmantotajā teritorijā paredzēts ierīkot
labiekārtotu atpūtas laukumu ar soliņiem, atkritumu urnām un apstādījumiem.
Ceļa zīmes, kuras plānotas izvietot virs ietves Dakteru ielas posmā, paredzētas uzstādīt uz liekta tipa statiem, lai ziemas
periodā būtu iespējama mehanizēta ietves tīrīšana no sniega.
Lietus ūdens novade rekonstruējamajā Dakteru ielas posmā projektēta slēgta tipa, savākšana plānota ar gūlijām pa segto
lietus kanalizācijas kolektoru.
Lai nodrošinātu zemes klātnes nestspēju, būvprojektā paredzēta pamatnes stabilizācija, izmantojot noraktās esošās
segas minerālmateriālu (šķembas, granšaina smilts).
Esošos gaisvadu sakaru kabeļu stabus paredzēts demontēt un tā vietā paredzēts izbūvēt sakaru kanalizāciju. Atsevišķos
posmos (skatīt plānā) paredzēts izbūvēt jaunus ūdensvada un sadzīves kanalizācijas pieslēgumus līdz īpašumu zemes
robežām. Esošo ielas apgaismojumu paredzēts saglabāt, rekonstruējot kabeļu līniju un apgaismes balstus.
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