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Turpinās Smiltenes ielu rekonstrukcija
Projekta „Smiltenes pilsētas ielu kompleksā rekonstrukcija, 2.kārta” ietvaros kopš
darbu uzsākšanas veikti aptuveni 40% no plānotajiem būvdarbiem. Īstenotie darbi
galvenokārt saistīti ar Daugavas, Valkas un Audēju ielas krustojuma rekonstrukciju
un Rīgas ielas rekonstrukciju. Šajos objektos izbūvēti un rekonstruēti inženiertīkli lietus ūdeņu kanalizācija, ūdensapgādes un sadzīves kanalizācijas tīkli, veikti
elektrokabeļu aizsardzības pasākumi, ielu apgaismojuma un vājstrāvas tīklu izbūve,
sakaru kabeļu pārcelšanas un aizsardzības pasākumi. Veikti ielu esošo segumu
demontāžas un zemes klātnes izbūves darbi, izbūvētas ielas konstruktīvās kārtas un
nostiprinātas nogāzes, ieklāta asfaltbetona apakšējā kārta, izbūvētas konstrukcijas –
betona apmales un caurtekas, kā arī ar betona bruģa segumu izbūvētas ietves un
apvienotie gājēju un velo celiņi. Uzsākta aprīkojuma uzstādīšana un labiekārtošana.
Pateicoties būvniecībai labvēlīgajiem apstākļiem, būvdarbi iespēju robežās tiks
turpināti arī ziemas sezonā.
Kā jau iepriekš informēts projekta „Smiltenes pilsētas ielu kompleksā rekonstrukcija,
2.kārta” ietvaros paredzēts rekonstruēt ielas četros objektos, kas ietver Rīgas ielu (no
Gaujas ielas līdz Kaikas ielai), Gaujas ielu (no Vaļņu ielas līdz Krāsotāju ielai),
Audēju ielu (no Daugavas ielas līdz Gaujas ielai), Daugavas ielu (no Kalēju ielas līdz
Abulas ielai), Valkas ielu (no Daugavas ielas līdz Stacijas ielai), Stacijas ielu (no
Valkas ielas līdz Vaļņu ielai), Vaļņu ielu (no Stacijas ielas līdz Dzirnavu ielai) un
Dzirnavu ielu, tajā skaitā tiks rekonstruēti ielu krustojumi.
Projekta realizācija kļuva iespējama piesaistot Eiropas Reģionālās attīstības fonda
līdzfinansējumu „Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.6.prioritātes
„Policentriska attīstība" 3.6.1.pasākuma „Atbalsts ilgtspējīgai pilsētvides un
pilsētreģionu attīstībai" 3.6.1.1.aktivitātē „Nacionālas un reģionālas nozīmes attīstības
centru izaugsmes veicināšana līdzsvarotai valsts attīstībai".
Projekta ietvaros projektēšanu veica SIA „L4 ceļu projekti”, objekta ģenerāluzņēmējs
ir SIA „8.CBR”, būvuzraudzību nodrošina SIA „Firma L4”.
Projekta kopējās plānotās izmaksas ir 2 051 280 LVL, no kurām Eiropas Reģionālās
attīstības fonda līdzfinansējums ir 1 728 288 LVL, Valsts budžeta dotācija 45 748
LVL, Smiltenes novada domes finansējums 277 244 LVL.
Projektu paredzēts īstenot līdz 2012.gada nogalei.
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