Turpi ā

ielu reko strukciju Ludzā

Pilsēta ir kā ilvēks – tai ir sava dzīve, savs raksturs, savs likte is, arī savs izskats. Lai
uzla otu savu izskatu, ilvēka jāievēro īpaša diēta, jāap eklē tre ažieru zāle, dažreiz
jāko sultējas ar ārstie , dizai erie . Pilsētai palīdz arhitekti, ai avu dizai eri, ielu
projektētāji, u to visu īste o
ūv ieki.
Pašreiz Ludzā rosās vairāk
ekā
des it
uzņē u u
strād ieki,
kas
Eiropas
Reģio ālās attīstī as fo da
fi a sēta projekta ietvaros
re o tē sešas ielas u lauku u
pie ovada pašvaldī as ēkas.
Tuvojas ziema, un jau
redzams, ka rekonstrukcija
etiks pil ī ā pa eigta šogad.
Kas jau ir izdarīts?
Rūp ie ī as iela ir oasfaltēta, paliek tikai apzaļu oša as ar teleko u ikā iju lī iju
reko struk iju saistītie dar i, kā arī ielas arķēju a izveide.
Garākās reko struēja ās ielas – Liepājas ielas – pos s o tiltiņa līdz Parku ielai ir
ga drīz gatavs asfaltēša ai, tiek ūvētas ietves.
Raiņa iela gatavosies asfaltēša ai, kad tiks pa eigti ka alizā ijas u ūde svada
iz ūves darbi.
Plā ots, ka šogad tiks oasfaltēts Parku ielas pos s o Liepājas ielas līdz 8.
Novembra ielai. Turpi ās ka alizā ijas trases iz ūves dar i Parku u Stroda ielā.
1. Maija ielas pos s o Baz ī as ielas līdz M.Ezerkrasta ielai tuvākajā laikā tiks
oklāts ar ruģi, et
die žēl pos s
o
Kr.Baro a ielas līdz
Tirgus ielai zie ā
paliks ar šķe as
segumu.
Ezera šķērsielā orit
ūde svada
u
ka alizā ijas sistē as
iz ūves dar i, tie
beidzoties, tiks veikta
iela apgaismojuma un
elektroapgādes
rekonstrukcija.

Pilsētas lauku ā jau ir iezī ējies auto ašī u stāvlauku s. Tam sekos laukuma
atpūtas zo as izveide. Apzaļu oša as dar i, koku stādīša a, saules pulksteņa un
ekrā a uzstādīša a tiks atlikta uz 2014. gadu.
Tagad reko struk ijas dar u izpilde ir atkarīga o laika apstākļie , u iespēja s, ka
daudzi dar i tiks paveikti tikai āka gad.
4. gadā šī projekta ietvaros tiks reko struētas
Kr. Baro a, Tirgus u Rekašova ielas.

Ielu rekonstruk ija tiek veikta ERAF projekta „Tra sporta i frastruktūras sakārtoša a
uzņē ējdar ī as
vei i āša ai
u
tūris a
attīstī ai
Ludzas
pilsētā”
(3DP/3.6.2.1.0/13/IPIA/VRAA/002).

