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Notiek vērie īga Latgales ielas pos a reko strukcija
. gada
. artā Ludzas ovada pašvaldī a oslēgusi līgu u ar SIA
„Le
i kai e Latvija” par tra zīt eļa P 9 Latgales ielas posma no Kr. Barona ielas
līdz Latgales šķērsielai reko struk iju Ludzas pilsētā. Saskaņā ar oslēgto līgu u
reko struk ijas dar i tiks veikti laika pos ā o
. .
. līdz
. .
..
Būvuzraudzī u o jektā veiks SIA „Būvju profesio ālā uzraudzī a”, autoruzraudzī u teh iskā projekta izstrādātāji SIA „REM PRO”.
Šī gada . aprīlī otika projekta „Tra zīt eļa P 9 Latgales ielas pos a o Kr.
Baro a ielas līdz Latgales šķērsielai reko struk ija Ludzas pilsētā” darba grupas un
vadī as grupas tikša ās ar ūvdar u vei ēju SIA „Le
i kai e Latvija” pārstāvjie .
Sa āks ē piedalījās: Būvdar u vei ēju pārstāvji, apakšuzņē ēja pārstāvis,
ūvuzraugs S. Adri kis, SIA „Ludzas apsai iekotājs” pārstāvis Ē. Gutā s, SIA „Ludzas
ATU” pārstāvis V. Losevičs, Ludzas ovada pašvaldī as Būvvaldes pārstāve T. Fo i a,
iti pašvaldī as spe iālisti. Tika izstrādāta satiks es orga izā ijas ūvdar u laikā
shē a izvietota ste dos Ludzas ovada pašvaldī as ēkās Raiņa ielā
u Raiņa ielā
A, Ludzā . Būvdar u vei ējs sēdes dalī iekus iepazīsti āja ar izstrādāto dar u
progra
u u i for ēja par i for atīvo ste du uzstādījuša u reko struēja ās
ielas pos a sāku ā u eigās. Dar u progra
a u satiks es orga izā ijas shē a
tiks osūtīti pasažieru pārvadāju u vei ējie , SIA „LUD)AS APSAIMNIEKOTĀJS”, kas
realizē ūde ssai ie ī as projektu, u itā iei teresētā orga izā ijā .
Turp āk projekta „Tra zīt eļa P 9 Latgales ielas pos a o Kr. Baro a ielas līdz
Latgales šķērsielai reko struk ija Ludzas pilsētā” dar a sēdes otiks katru otrdienu
plks. : Ludzas ovada pašvaldī as telpās.

