Šovasar tiks sperts vēl vie s solis Ludzas ielu sakārtoša ā
10.04.2014.
Ludzas ovada pašvaldī a īste o Eiropas Reģio ālās attīstī as fo da fi a sētu projektu „Tra sporta
i frastruktūras sakārtoša a uzņē ējdar ī as vei i āša ai u tūris a attīstī ai Ludzas pilsētā”; tā ietvaros tiek
reko struētas vairākas Ludzas pilsētas ielas. Reko struk ijas dar i tika uzsākti pagājušajā gadā u turpi āsies
arī šogad.
- Rūp ie ī as ielā tiks veikti apzaļu oša as dar i, tiks sakārtotas ielas ap ales u uzstādītas jau as
eļa zī es;
- Liepājas ielā tiks uzklāta otrā asfalta kārta, tiks pa eigta apzaļu oša a u tiks uzstādītas eļa zī es;

Liepājas ielas reko struk ija
-

Raiņa ielā tiks uzklāts asfalts u tiks veikta apzaļu oša a;
1. Maija ielā tiks veikti apzaļu oša as u la iekārtoša as dar i, tiks uzstādītas eļa zī es;
Darbi Ezera šķērsielā jau sākušies, tiks ieklāts eto a ruģa segu s, tiks veikta apzaļu oša a u tiks
uzstādītas jau as eļa zī es;
Parku ielā tiks pa eigta ielas asfaltēša a, tiks asfaltēts arī Stroda ielas pos s o Parku ielas līdz Peldu
ielai; tiks izveidoti ātru vaļņi u tiks uzstādītas jau as eļa zī es;

Parku ielas rekonstrukcija

1. Maija ielas rekonstrukcija

-

Lauku ā pie pašvaldī as ēkas tiks pa eigta atpūtas zo as izveide, tā tiks savie ota ar eliņu, kas ved
uz parku; tiks uzstādīts LED ekrā s, tiks izveidotas puķu do es u iestādīti koki. Saules pulksteņa
iz ūvei tika izstrādāts pre īzāks dizai a projekts. Pašreiz ir izsludi āts atklāts ko kurss uz saules
pulksteņa iz ūvi.

Visas augstāk i ētās ielas paredzēts odot ekspluatā ijā līdz vasaras vidu . Lauku a reko struk ija var
edaudz ievilkties saules pulksteņa iz ūves dar u dēļ.
Sakarā ar to, ka projekta ietvaros ija izveidojies udžeta ietaupīju s, parādījās iespēja uzsākt vēl 3 ielu
reko struk iju. Zie ā Ludzas ovada pašvaldī a izsludi āja atklātu ko kursu „Rekašova, Kr.Baro a u Tirgus
ielas reko struk ija, Ludzā, Ludzas ovadā”; tajā uzvarēja SIA ūvfir a „Ceļi u tilti”, kas arī veiks Rekašova
ielas, Kr.Barona ielas o Skolas ielas līdz 1. Maija ielai u Tirgus ielas rekonstrukciju. 1. aprīlī tika parakstīti 3
līgu i ar SIA ūvfir u „Ceļi u tilti” par šo ielu reko struk iju. Plā ots, ka dar i šajās ielās sāksies šī gada aijā
u tiks pa eigti ove rī. Šīs ielas savieno Ludzas ad i istratīvo u vēsturisko e tru u to re o ts
eiz ēga i sagādās eērtī as ilvēkie , kas dzīvo u strādā šajās ielās. To ēr ielas jāre o tē u
reko struk ijas dar us evar paveikt vie ā irklī. Pašvaldī a u
ūv ieki e tīsies azi āt diskomfortu,
saistīto ar ielu reko struk iju u er uz iedzīvotāju saprat i u pa ietī u.

Kr. Barona iela pirms rekonstrukcijas

Rekašova iela pir s reko struk ijas

Projektu „Tra sporta i frastruktūras sakārtoša a uzņē ējdar ī as vei i āša ai u tūris a attīstī ai
Ludzas pilsētā” DP/ . . . . / /IPIA/VRAA/
fi a sē Eiropas Reģionālās attīstības fonds. Kopējais
projekta udžets sastāda EUR 719
. , o tie ERAF līdzfi a sēju s ir EUR 940 931.58 (83.49%), valsts
udžeta dotā ija ir EUR
.
% u Ludzas ovada pašvaldī as līdzfi a sēju s ir EUR
436.03
(13,51%).
I for ā iju sagatavoja projekta vadītāja Viola A drušče ko

