
 

 

 

 

 

Projekta “Pamatinfrastruktūras nodrošināšana uzņēmējdarbības 
veicināšanai, revitalizējot degradēto teritoriju Liepājā 4. kārta” Nr. 

5.6.2.0/19/I/018 
 

AKTUALITĀTES 
 

Informācija ievietota 2022. gada 22. augustā 

Būvdarbi objektā tiek turpināti. K. Zāles laukumā ir daļēji slēgta satiksme. Sākta 

kanālmalas krasta nogāzes daļas uzpildīšana, notiek asfalta demontēšanas darbi, 

paralēli tiek veikti brauktuves pamatnes izbūves darbi, tiek veikta elektrības tīklu izbūve 

un turpināta lietus ūdens kanalizācijas sistēmas izbūve. 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 

Informācija ievietota 2022. gada 7. jūnijā 

Būvdarbi objektā nenotiek. Ir pabeigti rievpāļu izbūves darbi kanālmalas krasta 

stiprināšanai. Ņemot vērā mainījušos tirgus situāciju attiecībā uz būvmateriālu un 

būvizstrādājumu izmaksām, šobrīd tiek veikta, SIA “CTB” iesniegto sadārdzinājuma 

tāmju izvērtēšana. 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 

Informācija ievietota 2022. gada 14. martā 

Būvdarbi objektā turpinās. Aktīvi norisinās lietus ūdens kanalizācijas izbūves darbi, ir 

veikti sagatavošanās darbi kanālmalas krasta stiprināšanas darbu uzsākšanai, tiek 

attīrīts krasts no apauguma un nevajadzīgā grunts slāņa, objektā ir atvesti rievpāļi un 

tuvākajā laikā tiks uzsākta to montāža. Plānotas arī būtiskas izmaiņas satiksmes 

organizācijā K. Zāles laukumā un tam pieguļošajās šķērsielās. 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 



 

Informācija ievietota 2021. gada 15. decembrī 

Būvdarbi objektā turpinās. Raitu darbu veikšanu ir ietekmējis nesenais sala periods 

un faktiskais šķērsojamo inženierkomunikāciju iebūves dziļums un novietojums. Tā 

kā tīkli atrodas zem brauktuves daļas, darbiem virzoties tālāk, mainās arī satiksmes 

organizācija, lūdzam liepājniekus un Liepājas viesus sekot līdzi jaunākajām 

izmaiņām sociālajos tīklos un Liepājas ziņu portālos. 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 

Informācija ievietota 2021. gada 29. septembrī 

Uzsāktos būvdarbus K. Zāles laukumā noteikt nevar nepamanīt. Šobrīd norit darbi pie 

sadzīves kanalizācijas, dzeramā ūdens un lietus ūdens kanalizācijas sistēmu 

pārbūves. Tā kā tīkli atrodas zem brauktuves daļas, darbiem virzoties tālāk, mainās 

arī satiksmes organizācija, lūdzu liepājniekus un Liepājas viesus sekot līdzi 

jaunākajām izmaiņām sociālajos tīklos un Liepājas ziņu portālos. 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 

Informācija ievietota 2021. gada 14. jūnijā 

2021. gada 17. maijā Ir noslēgts līgums ar būvdarbu veicēju SIA “CTB” Nr. LPP 

2021/39 par darbu veikšanu objektā  “Degradēto teritoriju revitalizācija 

uzņēmējdarbības vajadzībām posmā no Jaunā tilta līdz Graudu ielai, Liepājā” 1., 2. un 

3. būvniecības kārta”.  Būvuzraudzības iepirkuma Nr. LPP 2021/8 piedāvājumi ir atvērti 

un lēmums pieņemts 2021. gada 4. jūnijā. Plānotais darbu uzsākšanas laiks ir šī gada 

jūlijs. 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 

Informācija ievietota 2021. gada 23. martā 

Liepājas pilsētas pašvaldības administrācija projekta realizācijas ietvaros 

“Pamatinfrastruktūras nodrošināšana uzņēmējdarbības veicināšanai, revitalizējot 

degradēto teritoriju Liepājā 4. kārta” 2021. gada  6. martā ir atkārtoti izsludinājusi 



iepirkumu “Par tiesībām veikt būvdarbus objektā “Degradēto teritoriju revitalizācija 

uzņēmējdarbības vajadzībām posmā no Jaunā tilta līdz Graudu ielai, Liepājā” 1., 2. un 

3. būvniecības kārta” (iepirkuma id. Nr. LPP 2021/39). Iesniegto piedāvājumu 

atvēršana plānota 2021. gada 6. aprīlī. 

Izsludinātā iepirkuma Nr. LPP 2021/8 piedāvājumi ir atvērti 2021. gada 10. martā un 

tiek vērtēti. 

Plānotos būvdarbus paredzēts veikt ar mērķi revitalizēt teritoriju, reģenerējot 

degradētās teritorijas atbilstoši pašvaldības attīstības programmām, nodrošinot videi 

draudzīgu un vides ilgtspēju veicinošu teritoriālo izaugsmi un jaunu darba vietu 

radīšanu. 

 


