Je kurā re o tā galve ais ateriāls ir ervi
jeb ielu reko struk ijas dar i ir veiks īgi pa eigti
„Paspējā ”, - kādā okto ra die ā
pado āja fir as „Ceļi u tilti” ūv ieki,
prie ājoties par to, ka rude s laika
apstākļi ir ļāvuši lai īgi ieklāt asfaltu
Tirgus ielā. „Paspēja”, - atviegloti
izelpoja projekta vadītāja, prie ājoties,
ka
e ūs
epie ieša s pagari āt
ūvdar u līgu us. „Beidzot!” –
odo āja o du ļie
u putekļie
oguruši Tirgus ielas iedzīvotāji. Ar
Tirgus ielas asfaltēša u oslēdzās lielie
ielu re o ta dar i Ludzā, kas ilga
pusotru gadu.
Ielas u
ājas ir tas, ko pir o
ierauga ie rau ējs, o tā veidojas
iespaidi u viedoklis par pilsētu. Ielas ir tas, ko ēs iz a toja ikdie ā, lai okļūtu dar ā, ie os, uz
ājā . Ielas ir tas, o kā arī daļēji ir atkarīga uzņē u u la klājī a. Tagad Ludzā pie vies ī ā „Lu ia” u
„Ludza” ir ierīkotas stāvvietas, okļūša a uz uzņē u ie , kas atrodas Rūp ie ī as ielā, ir kļuvusi daudz
ērtāka. Ludzas ve pilsētā tagad pat īsā Ezera šķērsiela ir sakārtota. Parku iela vakaros spīd altā LED
gais ā.
Sākot ēji plā oto 7 ielu pos u
reko struk ijas vietā Ludzas ovada
pašvaldī ai izdevās izre o tēt
ielu
pos us, to skaitā ija Rūp ie ī as
iela, Liepājas iela o Raiņa ielas līdz
tiltiņa , Parku iela, Raiņa iela o
Dagdas ielas līdz Liepājas ielai, Ezera
šķērsiela, . Maija iela, Laukums pie
domes ēkas, Rekašova iela, Kr.Baro a
iela u Tirgus iela. Lielākā daļa o šī
ielā
jau daudzus gadus
e ija
redzējušas la u re o tu. Lauku s pie
do es, visti a āk, e ija re o tēts
kopš tā iz ūves.
Lai veiktu jebkuru remontu,
jā ūt e tikai audai, et arī pa ietī ai u erī ai, ka kaut kad dar i veiks īgi oslēgsies, jā ūt
pras īgie , atsau īgie strād iekie . Vairāk ekā
uzņē u u ija iesaistīti Ludzas pilsētas aptuveni
četru ar pusi kilo etru ielu sakārtoša ā. Šie dar i ir prasījuši daudz e erģijas e tikai tā izpildītājie , et
arī daudz pa ietī as tie , kuru la u a
ija radīts šis projekts, t.i. Ludzas iedzīvotājie . Paldies visiem,
kas at alstīja pašvaldī u, tie , kas ā a ar priekšliku ie u tie , kas pievērsa uz a ī u epil ī ā .
Kā jau augstāk i ēts, visie dar ie par pa atu ija kļuvis projekts „Tra sporta i frastruktūras
sakārtoša a uzņē ējdar ī as vei i āša ai u tūris a attīstī ai Ludzas pilsētā”, kurš ieguva Eiropas

Reģio ālās attīstī as fo da fi a siālo at alstu. Bez šī piešķirtā fi a sēju a Ludzas ovada pašvaldī ai
e ūtu iespējas īste ot tik vērie īgus dar us.
Ielas jau ir asfaltētas, vakaros ielās spīd jau as later as, gājēji iet pa jau ajā ietvē , et projekta
dar s vēl turpi āsies. Tuvākajā laikā Tirgus, Rekašova u Kr.Baro a ielas tiks pieņe tas ekspluatā ijā. Par
jauko oslēgu u kļūs saules pulksteņa iz ūve lauku ā pie do es. U pē ta sāksies ga drīz evie a
eredza ais atskaitīša ās dar s.
Kā šī projekta vadītāja, vēlos pateikties savie kolēģie , kas piedalījās šī projekta īste oša ā:
juristie , grā atvežie , ūvvaldei – visiem, jo ga drīz ikvie s ija kaut etieši iesaistīts. Vēlreiz gri u
teikt paldies iedzīvotājie , kas sadzīvoja ar du ļiem, peļķē , putekļie u trokšņiem pie saviem logiem.
Mēs to pavei ā kopīgie spēkie – pašvaldī a, ūv ieki u jūs.
ERAF fi a sētā projekta „Tra sporta i frastruktūras sakārtoša a uzņē ējdar ī as vei i āša ai
u tūris a attīstī ai Ludzas pilsētā” DP/ . . . . / /IPIA/VRAA/
kopējās attie i ā ās iz aksas ir
. EUR, t.sk. ERAF fi a sēju s
. EUR
. % , Valsts dotā ija %
. EUR
u Ludzas ovada pašvaldī as līdzfi a sēju s - 13,51%, jeb 637 436.03 EUR.
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I for ā iju sagatavoja projektu vadītāja Viola A drušče ko

