Žogu ātri neizbūvēsi, un it īpaši skaistu pilsētu
22.08.2014.
Savas pilsētas pozitīvas pārvērtī as ieži vie
ēs vara pa a īt tikai tad, kad pie u s
at rau viesi u izstāsta par savie iespaidie . Bet ikdie ā retais aizdo ājas, ik spēka, e erģijas,
laika un veselī as ir ieguldījuši ilvēki, kas rīkoja pasāku u Jūs prieka , orga izēja Jūsu ājas
silti āša u, izre o tēja ielu, kur Jūs dzīvojat. Bet ru a av par to. Visie galve ais ir rezultāts. U
var pateikt, ka Ludzā la i rezultāti ir sas iegti diezga īsā laikā: pēdējo trīs gadu laikā tika
izre o tēti vairāk ekā
pilsētas ielu posmi un divi lauku i vēsturiskajā pilsētas daļā u e trā.
Tagad jau kāja evar aizķerties aiz kādu ve u dzelzi, kas ija izlīdusi o eto a plāt ē lauku ā pie
pašvaldī as. Ve ā, pado ju laikā ūvētā lauku a vietā ir izveidots ga autotra sporta
stāvlauku s, ga atpūtas zo a ar soliņie , jau ie kokie u puķu do ē . Šis o jekts, iespēja s,
ija vie s o sarežģītākajie , jo azā teritorijā ūv iekie
ija jāpavei diezga daudz dažādu
darbu. Ludzas pilsētas iedzīvotāji varēja redzēt, ik rūpīgi ūr ieki lika ak e s sie as, atsevišķi
veidojot katra akmens formu. Naktī lauku u apgais o e tikai later as, et arī la piņas, kas ir
ie ūvētas ruģī pie soliņie . Šis lauku s izskatās oder āks patei oties lielaja LED displeja .

Lauku s pie pašvaldī as pir s u pē reko struk ijas
Savukārt, pastaigājoties vēsturiskā e tra lauku ā pie pareizti īgo az ī as, rodas domas
par se ajie laikie , kad šeit dar ojās tirgus lauku s. Šajā vietā krustojas divi Eiropas Savie ī as
at alstītie projekti „Tra sporta i frastruktūras sakārtoša a uzņē ējdar ī as vei i āša ai u
tūris a attīstī ai” u „Tra zīt eļa P 9 ielu pos u reko struk ija Ludzas pilsētā”, un to ietvaros
izre o tētās ielas Latgales iela, Tālavijas iela, . Maija iela u Ezera šķērsiela veido krāšņu
se ākās Latvijas pilsētas tēlu. Tagad ir iespēja iz audīt ve pilsētas gaisot i, dzerot kafiju vai tēju
lauku ā pie kafej ī as „Kristī e”.
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Vēsturiskais e trs pir s u pē reko struk ijas
Pē rekonstrukcijas Tālavijas iela ir kļuvusi skaista, sakopta, šīs iz aiņas udi a iedzīvotājus
pieskaņot savus īpašu us jau aja ielas tēla : tiek krāsotas āju fasādes, re o tēti žogi. Ludzas
ovada pašvaldī a var s iegt ateriālo palīdzī u iedzīvotājie ēku fasāžu u ju tu re o ta
Ludzas pilsētas vēsturiskajā e trā.
Šogad izre o tētu vēsturisko ielu sarakstu papildi ās Kr.Baro a, Rekašova u Tirgus ielas.
Rūp ie iskajā pilsētas daļa Liepājas iela, Rūp ie ī as iela u Raiņa iela arī var lepoties ar
jau u asfalta segu u, ietvē u apgais oju u. Autovadītāji var raukt, jau epie i ot ar „la u”
vārdu do i, kad ašī as rite is tiek edrē.
Skatoties ve ās Latgales ielas ildes, šķiet, ka tā evarēja ūt Ludzā – tik neticamas ir
pār aiņas. Latgales iela kā tra zītiela ir kļuvusi ērtāka u drošāka ga autotra sporta , ga
gājējie .

Latgales iela pir s u pē reko struk ijas
Jūsu pastaigu tu šajos vakaros Parku ielā maigi izgaismos jaunas LED laternas. Lai pastaiga
ūtu drošāka, šajā ielā tika ie ūvēti četri ātru vaļņi, jo ielas platu s eļāva izveidot ietves.
„Nu skaista ir jūsu Ludza” - paši ūv ieki atzīst, ka pēdējo gadu laikā Ludza ir krāsi
ai ījusies u kļuvusi pievil īgāka. Veicot Ludzas ielu reko struk iju, tiek do āts e tikai par
autovadītājie , et arī par gājējie , iz ūvējot ietves vai izveidojot spe iālās gājēju joslas.
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Ezera šķērsiela pir s u pē reko struk ijas
Reko struēto ielu iedzīvotāji zi a, ka dar i av gājuši gludi u ez pro lē ā . Bet visu var
atrisi āt, patei oties veiks īgai sadar ī ai ar iedzīvotājie , ūv iekie u projektētājie .
Visu šo reko struk iju kul i ā ija ūs saules pulksteņa iz ūve lauku ā pie pašvaldī as šī
gada rude ī. Šis dizai a o jekts ūs vie reizējs meistardarbs – saules pulksteņi ir visā pasaulē, et
šis tiks radīts tieši Ludzai. Apaļā pa at e jau izveidota, ir ievilkti vadi, lai pieslēgtu LED la piņas,
tiek izgatavotas pulksteņa detaļas.
Uzsākot vie u dar u, rodas jaunas idejas, tā notiek arī ar pilsētas la iekārtoša u: skaidrs, ka
pē Liepājas ielas reko struk ijas jāre o tē tā sau a ais Govju tilts, savu kārtu vēsturiskajā e trā
gaida Baz ī as iela, tiks restaurēta si agoga, pilsētā tiks stādīti jauni koki, jāveido tādi u ikāli
objekti, kas izcels Ludzu, kas prie ēs ūsu iedzīvotājus, lai viņi justos lep i par savu pilsētu. Kāda
ijusī Ludzas iedzīvotāja, ese viesojoties Ludzā, tei a: „Ja zi ātu, ka Ludza tā ai īsies, es
eaiz rauktu pro ”. Gri as erēt, ka ovada pašvaldī as paveiktie projekti kāda , izvēloties
pastāvīgu ājas vietu, palīdzēs izlemt par labu dzimtajai Ludzai.
Tra zīt eļa P 9 ielu pos u reko struk ija Ludzas pilsētā DP/ . . . . ./ /APIA/SM/ 9 (Latgales
ielas rekonstrukcija posmā o „Latvijas Nafta” līdz vēsturiskaja
e tra , Ludzas pilsētas
vēsturiskā e tra reko struk ija, Tālavijas ielas posmu rekonstrukcija)
Tra sporta i frastruktūras sakārtoša a uzņē ējdar ī as vei i āša ai u tūris a attīstī ai
3DP/3.6.2.1.0/13/IPIA/VRAA/002 (Rūp ie ī as ielas, Liepājas ielas, . Maija ielas, Raiņa ielas, Parku
ielas, Ezera šķērsielas, Kr.Baro a ielas, Tirgus ielas, Rekašova ielas u lauku a pie pašvaldī as ēkas
rekonstrukcija)
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