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LATLIT TRAFFIC - projekts ākot ei
Tā se i āja projekta „Har o iska pārro ežu sadar ī a satiks es drošī as uzla oša ai Latvijas u
Lietuvas piero ežas reģio os jeb LATLIT TRAFFIC (LLIoslēgu a ko fere es „Ieguvu i u perspektīvas:
av laika zaudēt dalī ieki . jūlijā Rēzek ē.
Konferences ietvaros 16 projekta partneri no Latgales un Lietuvas, tostarp Ludzas novada domes
priekšsēdētāja Alī a Ge dele u projekta koordi atore Ilo a Ri ša, rezu ēja projekta veiku u, pārru āja
pro lē as u
eklēja risi āju us turp ākajie projektie satiks es drošī as uzla oša as jo ā. Projekta
LATLIT TRAFFIC vispārīgais ērķis ija sek ēt har o isku pārro ežu sadar ī u satiks es drošī as jo ā
Eiroreģio a Ezeru zeme Latvijas u Lietuvas teritorijā, tādējādi uzla ojot reģio a iekšējo u ārējo pieeja ī u.
Projekta vadītāja, iedrī as Eiroreģio s Ezeru ze e Latvijas iroja vadītāja Ilze “ta ul ie e paziņoja, ka
LATLIT TRAFFIC tika atzīts par vie u o la ākajie Latvijas - Lietuvas pārro ežu sadar ī as progra
a
.2013. gadam 1. uzsaukuma projektie Baltijā.
Projekts ilga divus gadus, u tā kopējais fi a sēju s pārs iedza
iljo us eiro. Ludzas ovada
pašvaldī as udžeta daļa šai projektā ija
EUR.
Kas tad projekta ietvaros tika paveikts Ludzas pašvaldī ā?
Izstrādāti 2 teh iskie projekti
Ludzas ovada pašvaldī a projekta ietvaros vei a teh iskās doku e tā ijas izstrādi auto eļa P
Kārsava - Ludza - Ezer ieki tra zītielu reko struk ijai Ludzā:
. ūvprojekts .šķiras auto eļa P
tra zīta ielu Tālavijas iela o pilsētas ro ežas līdz Tālavijas
u
Tālavijas iela o Tālavijas
līdz Kuļņeva ielai reko struk ija kārtās:
Tālavijas iela o pilsētas ro ežai līdz Tālavijas
aptuve i
;
Tālavijas iela o Tālavijas
līdz Kuļņeva ielai aptuve i
.
. ūvprojekts .šķiras auto eļa P
tra zīta ielu Tālavijas iela o Kuļņeva ielas līdz Baz ī as ielai,
Baz ī as iela o Tālavijas ielas līdz Latgales ielai, Latgales iela o Baz ī as ielas līdz Latgales šķērsielai
rekonstrukcija kārtās:
Tilts pār sateku starp Ludzas azo u Ludzas Lielo ezeru auto eļa P Kārsava-Ludza-Ezernieki);
Tālavijas iela o Kuļņeva ielas līdz Baz ī as ielai, Baz ī as iela o Tālavijas ielas līdz Latgales ielai,
Latgales iela o Baz ī as ielas līdz Kr. Baro a ielai;
3) Latgales iela o Kr. Baro a ielas līdz Latgales šķērsielai.

Teh iskās doku e tā ija ir epie ieša a, lai ūtu iespēja s veikt šo ielu pos u reko struk iju. Šo rīd
otiekošā Latgales ielas pos a reko struk ija orit pē izstrādātā teh iskā projekta. Projektēša as dar us
vei a “IA „REM PRO , ūv ie ī as ie eres ateriālu apsprieša ā piedalījās arī Ludzas ovada iedzīvotāji - no
. gada . ja vāra līdz
. gada . fe ruāri
otika teritorijas reko struk ijas ap pareizti īgo az ī u
ie eres pu liskā apsprieša a.
Veikta ielu horizo tālā

arķēša a

Ludzā P. Migli īka, Blau aņa, “kolas, Biržas, “ta ijas u Jelgavas ielās ar karsto ter oplastu tika
atjau ots ielu horizo tālais arķēju s kopējā platī a . Dar us vei a “IA „Ļ-KO .
Orga izēta ak ija Piesprādzējies un izdzīvo!

. gada jūlijā ikvie s ludzā ietis u pilsētas viesis varēja iejusties auto rau ēju - šofera u pasažieru lo ās, iz ēģi ot si ulētas avārijas situā ijas, lai pārlie i ātos par drošī as jostas epie ieša ī u. To varēja
izdarīt divējādi: spe iāli aprīkotā vieglajā auto ašī ā, kas odelē ašī as kūleņoša u, u īpašajos
auto rau ēju sēdekļos, kuros atrodoties, varēs izjust situā iju, kad auto ašī a, kas rau ar ātru u k /h, ietrie as sie ā/ o jektā.
Orga izēti starptautiskie radošie ko kursi par satiks es drošī u

“tarptautiskajā plakātu ko kursā par satiks es drošī u
. gadā piedalījās .- . klašu skolē i.
Ko kurss otika divos pos os. I pos ā dar us vērtēja katras pašvaldī as izveidotā vietējā žūrija. Pē žūrijas
vērtēju a la ākie plakāti tika virzīti āka aja ko kursa pos a . Ludzas pašvaldī ā tika ies iegti
plakāti. I pos a uzvarētāji “a dis Čerņavskis, Vladislavs Ška ars, De iss Popovs u vei i āša as alvas ieguvēja
Nika “tei akova piedalījās starptautiskās satiks es drošī as ka paņā „“teidzies lē ā ! Ute as pilsētā
Lietuva . Tur ko kursa II pos ā starptautiskā ko isija otei a uzvarētājus. Par II vietas ieguvēju šajā ko kursā
kļuva ūsu Deniss Popovs!
. gada pavasarī ikvie s Latgales u Lietuvas piero ežas iedzīvotājs tika ai i āts piedalīties projekta
ietvaros rīkotā starptautiskajā foto ko kursā “teidzies droši! . Ko kursa ies iegtajās fotogrāfijās tika fiksēti
dažādi satiks es drošī as pozitīvi vai egatīvi pie ēri, tai skaitā ai aviskākie ovadu eļa pos i, kuriozi,
dažādi satiks es dalī ieki - auto ašī as, velo rau ēji, pajūgi, gājēji utt.
Ludzā ieši piedalījās 2 starptautiskās ak ijās

. gada . septe rī Ute ā otika starptautiska satiks es drošī as ka paņa “teidzies droši! ,
kurā piedalījās visi
projekta part eri pil ā sastāvā - kopā
dalī ieki. Pasāku a ietvaros tika preze tēts
projekts LATLIT TRAFFIC, su i āti satiks es drošī as plakātu ko kursa uzvarētāji, otika satiks es drošī as
ABC sa e sī as uz velosipēdie , orie tēša ās sa e sī as, starptautiskās sa e sī as pieaugušajie , BMX
de o strā ija u i teresa tu velosipēdu izstāde, ko varēja arī iz ēģi āt.
Mūsu ovada ko a du pārstāvēja Ludzas Mūzikas pa atskolas audzēkņi u pašvaldī as dar i ieki.
Orie tēša ās sa e sī ās Ludzas u A ikščai apvie otā ko a da ieguva I vietu.
. gada . jūlijā ak ija “teidzies droši! orisi ājās Rēzek ē. Arī Ludzas ovada pašvaldī as ko a da
aplie i āja savu spēju steigties e tikai droši, et arī veikli - ar auto, skrituļslidā , velosipēdie , zirgu pajūgā
u pat augstpapēžu kurpēs. Tika paziņoti u ap alvoti fotoko kursa uzvarētāji.

Par tradī iju kļuva ka paņa Drošs ceļs uz skolu

Divus gadus pē kārtas . septe rī Latgalē u kai iņu piero ežas rajo os Lietuvā otika drošī as
ka paņa Drošs eļš uz skolu , kurās iesaistījās arī spe iāli dzīv ieku tērpos tērpti poli isti. Kolorītā u
draudzīgā Ludzas poli ista Vērsīša dalī a )i ī as die as pasāku os u satiks es regulēša ā pievērsa ga
gājēju, ga arī auto rau ēju uz a ī u satiks es oteiku u ievēroša ai. Vērsītis, iesaistot jau iešu klu u
Lietussargs , dar ojies e tikai .septe rī, et arī visa ā ī u gada garu ā ākslas u
ūzikas skolās,
pir sskolas izglītī as iestādēs, orga izējot dažādas te atiskas tikša ās.
Gūta pieredze u jau i draugi
Projekta oslēgu a ko fere ē DPRPP Kārtī as poli ijas iroja “atiks es uzraudzī as odaļas
priekš ieks Aleksa drs Li kevičs iztei a ožēlu, ka starpvalstu oziedzī a attīstās ātrāk ekā starpvalstu
sadar ī a oziedzī as preve tīvajā dar ā u itos jautāju os. LATLIT TRAFFIC viņš atzī ēja kā vie u o
pozitīvākajie starptautiskās sadar ī as pie ērie .
Liels šī starptautiskā projekta ieguvu s ir tas, ka projekta īste oša as gaitā tā part erie
ija iespēja
vie a
o otra ā īties, vērot šī u itu ie eru īste oša as gaitu, rezultātus. Ludzas ovada pašvaldī as
spe iālisti, īste ojot projektu LATLIT TRAFFIC, paaugsti āja savu kapa itāti, guva pieredzi u draugus sadar ī as part erus.
Projektu Nr. LLI„Har o iska pārro ežu sadar ī a satiks es drošī as uzla oša ai Latvijas u
Lietuvas piero ežas teritorijās līdzfi a sēja Latvijas - Lietuvas pārro ežu sadar ī as progra
a
. - 2013.
gada , iedrī a Eiroreģio s Ezeru ze e u projekta part erpašvaldī as.
“vetla a Ri ša,
sa iedrisko attie ī u spe iāliste

