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Pilnā sparā rit Latgales ielas rekonstruk ijas dar i
Maija sāku ā tika uzsākti Latgales ielas reko struk ijas dar i. Lai pilsēt ieki varētu ērtāk
pārvietoties, Latgales ielas reko struk ija otiek tās dažādos pos os. Jau Līgo svētkos pir ajā pos ā o
Krāslavas ielas līdz Dagdas ielai tika uzklāta pir ā asfalta segu a kārta. Jūlija sāku ā tiek plā ots
oasfaltēt arī pos u o Dagdas ielas līdz Liepājas ielai. Pos ā o Liepājas ielas līdz 18.Nove ra ielai
tiek veikta ve ā ielu u trotuāru segu a, kā arī ap aļu de o tāža, pos ā o Stroda ielas līdz Sta ijas
ielai otiek lietus ka alizā ijas
iz ūves
dar i.
Paralēli
ūvdar u veikša ai
otiek
elektrolī iju ka eļu iz ūve.
Latgales
ielas
rekonstrukcijas darbus veic
SIA ūvfir a "Ceļi u Tilti",
saskaņā ar līgu u dar us
plā ots pa eigt līdz šā gada
okto ra eigā , taču Ludzas
ovada pašvaldī a er, ka līdz
pilsētas
svētkie
visā
reko struētajā ielas pos ā
tiks
ieklāta
pir ā
asfaltsegu a kārta.
Ik pē divā
edēļā
Ludzas ovada pašvaldī as
ēkā tiek rīkotas ūvsapul es, kur tiek apspriestas u risi ātas dažādas pro lē as, kuras saistītas ar
rekonstrukcijas darbiem.
Latgales ielas reko struk ijas laikā iedzīvotājie
ūs jārēķi ās ar satiks es iero ežoju ie
attie īgajā ielas pos ā, autovadītājie jāievēro eļa zī es u orādes saskaņā ar VAS "Latvijas Valsts
eļi" Latgales reģio a Ludzas odaļas apstipri āto satiks es orga izēša as shē u.
Vērša autovadītāju uz a ī u - lūgu s ievērot oteiktās eļa zī es, kā arī eļu satiks ē ūt
ie ietīgie u pieklājīgie !
Atvai oja ies par sagādātajā
eērtī ā !
Ilo a Lešči ska

