IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ!
Pabeigti tranzītceļa P49 ielu posmu rekonstrukcijas darbi
29.novembra pēcpusdienā Ludzas vēsturiskajā centrā uz rekonstruētā transzītceļa P49
ielu posmu atklāšanas pasākumu pulcējās pilsētas iedzīvotāji, būvdarbu veicēju pārstāvji,
pašvaldības darbinieki un pilsētas viesi.
Svinīgajā pasākumā klātesošos uzrunāja satiksmes ministrs Anrijs Matīss, kas pauda
prieku un gandarījumu par veiksmīgas sadarbības rezultātā kārtējo sakārtoto ceļu infrastruktūras
objektu. Sveicot klātesošos, SIA „Lemminkainen Latvija” pārstāvis Guntis Vīnavs pateicās par
iedzīvotāju pacietību remontdarbu laikā, piebilstot, ka iznākums, viņaprāt, esot pārspējis cerēto.
Transzītceļa P49 ielu posmu rekonstrukcijas darbi noritēja no 2012.gada 24.septembra
līdz šā gada 6.decembrim. Pārvērtības skāra Tālavijas ielu no Kuļņeva ielas līdz Baznīcas ielai,
Baznīcas ielu no Tālavijas ielas līdz Latgales ielai, Latgales ielu no Baznīcas ielas līdz
Kr.Barona ielai, kā arī vēsturisko laukumu pie pareizticīgo baznīcas.
Veicot tranzītceļa pārbūves darbus, tika ierīkota lietus ūdens novadīšanas sistēma,
rekonstruēti elektroapgādes un vājstrāvas tīkli, kā arī sadzīves kanalizācijas tīkli. Pareizticīgo
baznīcas pasargāšanai no vibrējošām slodzēm un grunts nostiprināšanai ir veikta pretvibrācijas
(plastmasas rievsienas) izbūve. Turklāt pārveidota zaļā zona laukuma centrā, izbruģētas
laukumam piegulošās ielas, paplašināts stāvlaukums, kur maksimāli izmantots arī vēsturiskais
bruģakmens, uzstādīti labiekārtošanas elementi – atpūtas soliņi, atkritumu urnas un velostatīvi.
Pilnveidojot satiksmes organizāciju un drošību, ierīkotas divas gājēju pārejas. Visos
krustojumos, gājēju pārejas vietās, kā arī ietves šķērsošanas vietās ar nobrauktuvēm izbūvētas
pazeminātas apmales, kas nodrošinās personām ar funkcionāliem traucējumiem, gados vecākiem
cilvēkiem un personām ar bērnu ratiņiem komfortablāku pārvietošanos. Lai cilvēki ar redzes
traucējumiem labāk, ērtāk un drošāk varētu pārvietoties arēja vidē, ietves bruģakmenī ir
izveidota vadlīniju pārvietošanās sistēma (prizmatiskais bruģis).
Pavasarī, siltajam laikam iestājoties, tiks veikti apzaļumošanas darbi, uzstādītas gājēju
aizsargbarjeras, informatīvie stendi un puķu statīvi.
Ielas rekonstrukciju veica ceļu būves firma SIA „Lemminkainen Latvija”. Būvuzraudzību
objektā nodrošināja SIA „Būvju profesionālā uzraudzība", autoruzraudzību - tehniskā projekta
izstrādātāji SIA „REM PRO".
Tranzītceļa ielu posmu pārbūve īstenota Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansētā
projekta
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(Nr.3DP/3.2.1.2.0/12/APIA/SM/029) ietvaros un turpināsies nākamgad, kad pēc ziemas
tehnoloģiskā pārtraukuma tiks atsākta tranzītceļa P49 papildus posma no Tālavijas ielas 127 uz
pilsētas centra pusi 0,6 km rekonstrukcija.
Projekta kopējās plānotās izmaksas sastāda LVL 1 900 837,27; attiecināmās izmaksas –
LVL 1 532 682,88, t.sk. ERAF līdzfinansējums – LVL 1 225 839,77, valsts budžeta dotācija –
LVL 45 980,49, pašvaldības attiecināmais finansējums – LVL 260 862,62.
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