
apgaismojuma kabelis

W1 W1

apgaismojuma balsts ar gaismekli

lietus ūdens kanalizācijas cauruļvads

dzeramā ūdens ūdensvadsŪ1

lietus ūdens uztvērējs (gūlija)

G3 gāzesvads

saimnieciskās kanalizācijas cauruļvads

Сeļa ass

Proj. CA100.30.15, 12 cm virs brauktuves

Proj. IA100.20.8.

 Proj. asfalta segums brauktuvei

Proj. CA100.22.15, 5 cm virs brauktuves

Proj. CA100.30/22.15, slīpa apmale

Proj. CA100.22.15, 2 cm virs brauktuves

Proj. CA100.22.15, brauktuves līmenī

Projektētā seguma mala

Augu zeme apsēta ar

zālāju sēklām, h=10cm

Proj. CA100.30.15, 10 cm virs brauktuves

 Proj. asfalta segums nobrauktuvēm

 Proj. asfalta segums stāvlaukumiem

 Proj. skaldīto laukakmeņu segums

saliņās

Ceļa pikets

Likvidējamie koki

Demontējamie elementi

Likvidējamie krumi

Demontējamās ceļa zīmes

Asfalta frēzēšana savienojumu vietās

 Proj. asfalta segums gājēju ietvēm

 Proj. asfalta segums gājēju veloceliņiem

Projektējamais koks

Eiropas liepa (Tilia x europaea 'Pallida')   

OBJEKTA NOVIETNES SHĒMA
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ĢENPLĀNS.SATIKSMES ORGANIZĒŠANA.

M1:1000

PROJEKTA RISINĀJUMI:

Ieceres  „Rūpniecības ielas pārbūve posmā no Stiklu ielas līdz Jelgavas ielai, Daugavpilī”    mērķis ir

izstrādāt ielas pārbūves projektu, uzlabojot satiksmes drošību un satiksmes dalībnieku pārvietošanās

komforta līmeni, kā arī izveidojot infrastruktūru mazāk aizsargātajiem satiksmes dalībniekiem.

Ielā notiek vietējas nozīmes satiksme, kur iedzīvotāji piekļūst servisa objektiem, ofisu ēkām un

rūpniecības objektiem. Lielo daļu no transporta sastāv kravas automašīnas, kas dodas uz rūpniecības

uzņēmumiem. Ielas posma vidū brauktuvi šķērso dzelzsceļa līnija.

Projektā paredzēts izbūvēt jauno brauktuves segu, kā arī ierīkot:

 4 stāvlaukumus  uz 32 vietām kopumā,

 gājēju ietvi un kopīgo gājēju veloceliņu,

 ielas LED apgaismojumu;

 lietusūdens kanalizāciju ar ūdensuztvērējiem,

 saimniecisko kanalizāciju,

 ūdensvadu un gāzesvadu.

Projekts paredz uzlabot ielas trases plāna līknes un garenprofilu iespējās robežās. Ielas brauktuvei,

stāvlaukumiem, gājēju un veloceliņiem paredzēts asfalta segums.

Satiksmes organizācijai ielā paredzets ierīkot ceļa zīmes un uzklāt horizontālos apzīmējumus.

Ielas pārbūvei ir nepieciešams nozāģēt 42 kokus un dažādus krūmus. Jauno koku stādīšanai paredzēti

lielizmēra (2.5-3m augsti vai 14-16cm stumbra apkārtmērs) stādījumi: 35 Eiropas liepas (Tilia x

europaea 'Pallida');

PUBLISKĀ APSPRIEŠANA

RŪPNIECĪBAS IELAS PĀRBŪVE POSMĀ NO STIKLU IELAS LĪDZ JELGAVAS IELAI, DAUGAVPILĪ

(05000201504, 05000200207, 05000200206, 0500020117, 05000200703, 05000200709, 05000200712, 05000200304)

APZĪMĒJUMI

BŪVNIECĪBAS IECERES IEROSINĀTĀJS:

DAUGAVPILS PILSĒTAS DOME

reģ.Nr.90000077325, juridiska adrese Kr.Valdemāra iela 1, Daugavpils,

                          kont.pers. Sergejs Gorņiks, tālr. 65476065, e-pasts: sergejs.gorniks@daugavpils.lv

PROJEKTĒTĀJS:

SIA "SKA projekts"

reģ.Nr.LV45403018537,

juridiskā adrese: Pils rajons 215-31, Jēkabpils, LV-5202

tālr./fax: 65441254

e-mail: skaprojekts@inbox.lv

INFORMATĪVIE MATERIĀLI PAR BŪVNIECĪBAS IECERI APSKATĀMI

no 09.10.2015 līdz 09.11.2015

Daugavpils pilsētas domes telpās, Daugavpilī, Kr.Valdemāra ielā 1, tālr. 65404344;

Daugavpils pilsētas domes Pilsētplānošanas un būvniecības departamenta telpās

Raiņa ielā 28, Daugavpilī, tālr.65457160, darba dienās darba laikā;

Daugavpils pilsētas domes interneta mājas lapā www.daugavpils.lv, sadaļā "Publiskā/sabiedriskā apspriešana".

RAKSTISKAS ATSAUKSMES IESNIEDZAMAS

no 09.10.2015 līdz 09.11.2015

Daugavpils pilsētas domes informācijas birojā, Kr.Valdemāra ielā 1, Daugavpilī, tālr. 65404344;

Daugavpils pilsētas domes Pilsētplānošanas un būvniecības departamentā, Raiņa ielā 28, Daugavpilī, tālr. 65457160.

BŪVNIECĪBAS IECERES PREZENTĀCIJA NOTIKS

27.10.2015, plkst.16.30,

Daugavpils pilsētas domes konferenču zālē, Daugavpilī, Kr.Valdemāra ielā 1.
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MEZGLS B

MEZGLS A
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STĀVLAUKUMS - 5 VIETAS

STĀVLAUKUMS - 5 VIETAS

STĀVLAUKUMS - 11 VIETAS

STĀVLAUKUMS - 11 VIETAS


