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Turpi ās tra zītielas pos a reko strukcija Ludzā

Ludzas ovada pašvaldī a turpi a projekta „Tra zītceļa P49 Latgales ielas pos a o Kr.
Baro a
ielas
līdz
Latgales
šķērsielai
reko strukcija
Ludzas
pilsētā”
Nr. DP/ . . . . ./ /APIA/SM/
realizā iju. Projektā paredzētie dar i orit saskaņā ar
grafiku, kurā oteikts, ka ielas pos a reko struk ijas u
ūv ie ī as dar ie jā ūt
pa eigtie līdz
. gada . okto ri .
Latgales ielas posma rekonstrukcijas dar us evar epa a īt ga sakarā ar iz aiņā
iedzīvotāju ierastajā dzīves rit ā u ikdie as aršrutos, ga arī - patei oties lielajai ūv ieku
rosī ai. Sāku ā ūv ieki plā oja, ka ielas pos a reko struk ijas dar us veiks pa pos ie ,
et, kad tika uzsākti dar i atklājās daudzas eparedzētas pro lē as.
Pie ēra , ūv ie ī as laikā atklājās sa rukusī aurteka, kura e ija atzī ēta topogrāfijā
u tās o aiņa e ija ieplā ota projektā. Vei ot pa at es iz ūves dar us, tika ko statēts
daudz lielāks gru ts slā is ar palieli ātu orga isko vielu sastāvu, ekā tas ija ieplā ots
projektā.
Jau septe ra sāku ā tiek plā ots ielas rau a o daļu oklāt ar asfalta segu a
apakškārtu. Latgales ielas pos ā o Kr. Baro a ielas līdz Latgales šķērsielai
kopgaru ā ierīkota lietus ūde s ka alizā ija, otiek jau a ielu apgais oju a ierīkoša a,
tiek veikta ietvju iz ūve. Tiks apgais otas ierīkotas, apgais otas gājēju pārejas, uzstādītas
epie ieša ās eļazī es u
arķēju i.
reko struēja ās sa iedriskā tra sporta
pieturvietās tiks uzstādīti jau i pieturu paviljo i.
Re o tdar i, prota s, iedzīvotājie u uzņē ējie ir sagādājuši zi ā as eērtī as,
taču ēs era uz ludzā iešu ie ietī u u saprat i. Lai okļūtu tur, kur ir epie ieša s,
lūgu s vadīties pē eļa zī ē u iz a tot ap rau a os eļus. Ja uzņē u ie , veikalie
u iedzīvotājie , kas atrodas u dzīvo reko struēja ajā ielā, rodas eērtī as, lūgu s
vērsties pie u s, ēģi āsi rast risi āju u.
Kopējās projekta attie i ā ās iz aksas sastāda
, LVL. Eiropas Reģio ālās
attīstī as fo da fi a sēju sfi asēju s ir
, LVL, valsts fi a sēju s - LVL 57
, u Ludzas ovada pašvaldī as fi a sēju s - 230 082,84 LVL .
Reko struk ijas dar us vei SIA „Le
i kai e Latvija”, Būvuzraudzī u projektā vei SIA
„Būvju profesio ālā uzraudzī a”, autoruzraudzī u - teh iskā projekta izstrādātāji SIA „REM
PRO”.
Papildus i for ā ija: Projekta vadītājs - Arturs Isakovičs, Raiņa ielā A, Ludzā . ka .
tālr.
; o . tālr.
; e-pasts: arturs.isakovics@ludzaspils.lv)
I for ā iju sagatavoja projekta vadītāja asiste te Ilga Grade

