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Skats uz baznīcu
no stāvlaukuma

Skats uz autoostu
no Baznīcas laukuma

Skats uz Daugavas ielu

Skats uz baznīcu
no autoostas

Baznīcas laukums 1914. gadā
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BAZNĪCAS LAUKUMS
Laukums plānots kā daudzveidīgi izmantojamā telpa dažādu pasākumu
rīkošanai. Projekts paredz atjaunot vēsturiskā Baznīcas laukuma veidolu,
savienojot baznīcas dārzu ar priekšlaukumu un padarot baznīcas ēku par laukuma sastāvdaļu.
Par Baznīcas laukuma publiskās ārtelpas daļu kļūst arī atvērta telpa, kura radusies pēc
Lauksaimniecības biedrības nama ēkas nojaukšanas 20. gadsimta 40. gados. Kopā ar baznīcas
pirekšlaukumu, šī vieta veido pievilcīgu un plašu publisko ārtelpu no
tirdzniecības kompleksa ¨CENTRS¨ līdz Smiltenes domes administrācijas ēkai.
    Plānotais risinājums:
o Atver ieeju Smiltenes evaņģēliski luteriskās baznīcas dārzā.
o Atjauno vēsturisko ielas profila principu, izveidojot gājējiem
   ērtu segumu vienā līmenī braucamai daļai un ietvēm.
o Paplašina telpu starp autoostu un Baznīcas priekšlaukumu.
   radot saieta laukumu ar ūdens klātbūtni.
   Laukumā tiek radīts:
o Pievilcīga pilsēttelpa iedzīvotājiem un pilsētas viesiem.
o Moderna vieta uzņēmējdarbības veicināšanai.
o Skvērs pretim tirdzniecības kompleksam ¨CENTRS¨.
o Atvērts Baznīcas dārzs.
o Vieta Ziemassvētku eglei un tirdziņam.
o Strūklaka ar ūdens spēli un apgaismojumu.
o Soli-šūpoles lieliem un mazajiem.
o Terases atpūtai un kustībai ar skatu uz strūklaku.
o Atpūtas soli ap kokiem skvērā pretim tirdzniecības kompleksam ¨CENTRS¨.

AUTOSTĀVVIETAS
o Stāvvietu skaits centrā palielināts no 190 uz 267.
o 267 stāvvietās iekļautas 10 cilvēkiem ar fiziskiem traucējumiem.
o Laukumā daļēji atstātas autosāvvietas.
o Lielāks stāvlaukums esošas autoostas vietā
o Zaļš norobežojums no stāvvietām

JAUNA AUTOOSTA
o Pieturas vietas 7 autobusiem
o Stāvvietas 2 autobusiem
o Nojume visu pieturu garumā
o Jauna autoostas ēka
o Stāvlaukums 62 automašīnām.
o Jauna tirgošanās vieta

Smiltenes baznīca 1859. gadā
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Plānots koks
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Plānota strūklaka
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Plānotas autoostas
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Plānots lietus dārzs Plānota tirgus vieta
Plānots asfalta
segums

Plānots ceļa rādiusa
sašaurinājums no laukakmens
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Plānota labierīcību vieta

Aptaujas lapas viedokļa paušanai:
Smiltenes novada domē, Dārza ielā 3, 1. stāvā;
Būvvaldē, Dārza ielā 11, 2. stāvā;
Mājas lapā: www.smiltene.lv

Būvniecības ieceres prezentācijas pasākums:
2018.gada 12. jūlijā plkst. 17:00,
Smiltenes pilsētas Kultūras centra kinoteātra zālē
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