2013. gada 1. novembris
Skaistas pilsētas izbūvei vajag daudz darba un laika
Tuvākajos gados Ludzas pilsētas skats uzlabosies pateicoties nozīmīgajiem rekonstrukcijas
darbiem. Ludzas novada pašvaldība turpina apg t ielu un laukuma rekonstrukcijai piešķirto
Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējumu. Rekonstrukcija sākās šī gada j lijā beigās, un,
lai gan vasaras un rudens laika apstākļi ir bijuši labvēlīgi, jau tagad ir redzams, ka šogad darbi
netiks pabeigti. Kas tad jau ir izdarīts, un kas tiks b vēts nākamgad?



Rūpniecības iela ir noasfaltēta, paliek tikai ar telekomunikāciju līniju rekonstrukciju
saistītie darbi, kā arī ielas marķējuma izveide; tiek plānots, ka ielu nodos ekspluatācijā
šogad, bet marķējumu ielai uzklās nākamgad.
Garākajā rekonstruējamā ielā – Liepājas ielā – ir sākusies asfaltēšana posmā no tilta līdz
Latgales ielai. 50 metri ielas pie tilta tiks noklāti ar bruģi. Līdz tiltiņam tika izb vēts
jauns apgaismojums. Visas ielas
garumā notiek telekomunikāciju līniju
rekonstrukcija. Līdz ziemas sākumam
posmā no Latgales ielas līdz Raiņa ielai
tiks izb vētas ietves, bet asfalts tiks
uzlikts nākamgad.
 Raiņa ielā tika veikta densvada un
sadzīves kanalizācijas rekonstrukcija;
līdz gada beigām tiks pabeigta ietvju un
apgaismojuma izb ve. Iela tiks
asfaltēta nākamgad, un ziemā tā paliks
ar šķembas segumu.
 Jau ir noasfaltēts Parku ielas posms no
Liepājas ielas līdz 18. Novembra ielai,
visas ielas garumā tika izb vēts ielas
LED
apgaismojums.
Turpinās
kanalizācijas tīkla izb ves darbi Stroda
ielā krustojumā ar Parku ielu, notiek
apzaļumošanas darbi un grāvju izb ve.
Nākamgad iela tiks noasfaltēta līdz
A. pīša ielai un tiks atjaunots asfalta
segums Stroda ielā, kā arī tiks
noasfaltētas iebrauktuves iedzīvotāju pagalmos.






1. Maija ielas posms no Baznīcas ielas līdz M.Ezerkrasta ielai tuvākajā laikā tiks noklāts
ar bruģi, bet diemžēl posms no Kr.Barona ielas līdz Tirgus ielai ziemā paliks ar šķembas
segumu; ietves gan tiks izb vētas.

Ezera šķērsielā norit densvada un kanalizācijas sistēmas izb ves darbi, tiem beidzoties,
tiks veikta iela apgaismojuma un elektroapgādes rekonstrukcija. Ja ļaus laika apstākļi,
šogad šķērsiela ieg s jaunu izskatu – tajā tiks uzklāts bruģis.
Ludzas pilsētas laukumā jau ir iezīmējies automašīnu stāvlaukums, kur ziemā varēs
novietot automašīnu. Pašreiz intensīvi notiek atp tas zonas izveide – tiek veidotas
atbalsta sienas – lai pabeigtu laukuma bruģēšanu jau šogad. Pie pašvaldības ēkas tiks
uzstādīti karogu masti un stiprinājums ziemassvētku eglei. Puķudobju izveide, koku
stādīšana, saules pulksteņa un ekrāna uzstādīšana tiks pārnesta uz 2014. gadu.

Ludzas novada pašvaldība saprot, ka remonts vienmēr rada neērtības, un pateicas pilsētas
iedzīvotājiem par sapratni un pacietību rekonstrukcijas laikā. Nākamajā gadā varēs izbaudīt
patīkamas pastaigas un ērtu braukšanu atjaunotajās ielās.
Ielu rekonstrukcija tiek veikta ERAF finansētā projekta „Transporta infrastruktūras sakārtošana
uzņēmējdarbības
veicināšanai
un
tūrisma
attīstībai
Ludzas
pilsētā”
(3DP/3.6.2.1.0/13/IPIA/VRAA/002).

Viola Andruščenko
Ludzas novada pašvaldības projektu vadītāja

