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Ceļu u ielu ū ie ī as dar i ir allaž ļoti dārgi, jo tajos tiek iesaistīti daudz dažādu
spe iālistu – arhitekti, plā otāji, elektriķi, elt ieki, sakaru spe iālisti, ū uzraugi u. .
Paš aldī ā
a iegli iegūt fi a šu līdzekļus eļu u ielu re o ta u ū ie ī ai, et, kad tas
izdodas – tas nes prieku visiem, jo slikts ielas segums ojā e tikai auto ašī as, et arī
garastā okli.
Pagājušajā gadā Ludzas o ada paš aldī a reko struēja vienu Latgales ielas posmu, un
šogad ir izde ies uzla ot ēl ie u Latgales ielas posmu – o Krāsla as ielas līdz Sta ijas ielai.
. o e rī Ludzas o ada do es
adī a, deputāti u SIA ū fir as „Ceļi u tilti”
pārstā ji pārgrieza sarka u le ti, si olizējot
reko struētās ielas atklāša u. Lai padarītu
atklāša as pasāku u krāšņāku, tika orga izēta
tra sporta līdzekļu autoparāde. Norietošas
saules staros dižojās u prie ēja ludzā iešu a is
dažādi auto o īļi. Te ija 9 . gada
izlaidu a Volga u tā sau a ā „Kapeika” –
1980. gada izlaidu a Žigulis, ļoti „ska īgas”
sporta Opel u Volks age auto ašī as, ar
a īzē izrotātais laikraksta „Ludzas Ze e” Opel Zafira, ija arī ekskluzī ais Mer edez-Benz, Volvo
u Audi. Šī krāšņā kolo a zirga pa adī ā o rau a pa Latgales ielu līdz pasta ēkai. Ludzas
o ada paš aldī a patei as isie aktī ajie ludzā iešie , kas piedalījās autoparādē, padarot
atklāša as pasāku u atraktī āku u i teresa tāku.
Latgales ielas posms jau ir nodots
ekspluatā ijā; iela ir kļu usi līdze āka, skaistāka – ar
naktī spīdošajie rotāju ie uz later ā , drošāka –
ar gājēju pārējā u iet ē . Tā ir e tikai pati gal e ā
iela pilsētā, et arī skaista u ērta.
To, kā
ai ās pilsētas, parasti redz tikai
ie rau ēji, et iz aiņas ūsu Ludzā ir redza as pat
ietējie iedzī otājie . Tagad o ada paš aldī as
spe iālisti uzsāks dar u pie projektiem citu pilsētas
ielu sakārtoša ai – daudzas o tā arī gaida re o tu. Ludzas o ada paš aldī a arī turp āk
strādās, lai padarītu pilsētu, o adu par pie il īgu ietu tūristie u o ulīgā
ājā sa ie
iedzī otājie .
Latgales ielas pos a reko struk ija veikta Eiropas Reģio ālās attīstī as fo da līdzfi a sētā
projekta „Satiks es i frastruktūras sakārtoša a Ludzas pilsētas u apkārtējo teritoriju
pieeja ī as vei i āša ai” (Nr. 3DP/3.6.2.1.0/11/IPIA/VRAA/002) ietvaros.
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