
 

 

Projekta ”Pamatinfrastruktūras nodrošināšana uzņēmējdarbības veicināšanai, 

revitalizējot degradēto teritoriju Liepājā 2. kārta (Cukura iela). Nr. 

5.6.2.0/19/I/006 

 

AKTUALITĀTES 

Informācija ievietota 2020. gada 28. decembris 

2020. gada nogalē būvdarbi ir veiksmīgi noslēgušies 

22. decembrī ar Liepājas pilsētas būvvaldes aktiem projekta ietvaros pārbūvētā 

Cukura ielas posma no Grīzupes ielas līdz Nākotnes ielai un ūdensvada pārbūvi 

atjaunotais Cukura ielas posms ir pieņemts ekspluatācijā. 

Pārbūvētās Cukura ielas posma garums ir 905 m, tāpat pārbūvēti ūdensvadu tīkli 

655m garumā. Pateicoties Eiropas reģionālā attīstības fonda ieguldījumiem realizējot 

5.6.2. specifisko atbalsta mērķi "Teritoriju revitalizācija, reģenerējot degradētās 

teritorijas atbilstoši pašvaldību integrētajām attīstības programmām" Liepājas 

pašvaldībai izdevies Cukura ielas posmā no Grīzupes ielas līdz Nākotnes ielai 

uzlabot pilsētvidi, atjaunotās degradētās teritorijas pieejamību un transporta kustību. 

Tāpat saimnieciskās darbības veicējiem radīta iespēja paplašināties un 

potenciālajiem investoriem būs teritorija, kurā uzsākt savu saimniecisko darbību,  

nodrošinot videi draudzīgu un vides ilgtspēju veicinošu teritoriālo izaugsmi un jaunu 

darba vietu radīšanu. 

 
 

 

 

Informācija ievietota 2020. gada 25. septembris 

Cukura iela joprojām ir slēgta satiksmei, auto satiksme novirzīta pa apbraucamo ceļu 

Grīzupes, Nākotnes ielām. Uz apbraucamā ceļa - Nākotnes ielas abās pusēs, 

satiksmes ierobežojumi - “stāvēt aizliegts”, zīmes Nr. 326. un zīmes Nr. 323 

(30km/h). 

Šobrīd Cukura ielā notiek apzaļumošanas darbi, nogāžu stiprināšana ar augu zemi 

apsētu ar zāles sēklu un laukakmens bruģa seguma izbūve brauktuves sadalošajās 



saliņās. Pārbūvējamam Cukura ielas posmam ir izbūvētas ap asfaltbetona 

apakškārtas un tuvākajā laikā plāno uzklāt jau virskārtu. 

 
 

 

 

Informācija ievietota 2020. gada 26. jūnijs 

Nepilnos trīs mēnešos, kopš SIA “CTB” sākusi Cukura ielas rekonstrukciju no 

Grīzupes ielas līdz Nākotnes ielai, par 90 procentiem paveikti ūdensvada un par 75 

procentiem lietus ūdens kanalizācijas izbūves darbi, bet no ceļu daļas – 20 procenti 

darbu. Inženierkomunikāciju izbūve ir gandrīz pabeigta, jo neaizņem lielu daļu šajā 

projektā. Uz zaļo zonu bija jāpārliek neliels posms ūdensvada, lai, ielu paplatinot, tas 

neatrastos zem brauktuves. Un vēl vienā ielas posmā apmēram 60 metru garumā, 

sākot no Grīzupes ielas stūra, būs izbūvēta slēgtā lietus ūdens kanalizācija un grāvis 

tiks likvidēts, blakus esošā zemesgabala robežu dēļ. 

Sākot ceļa pārbūvi, noņemta vecā asfalta virskārta, zem tās demontētie vecie 

bruģakmeņi aizvesti uz LPII "Komunālās pārvalde" noliktavu. Savukārt 

rekonstruējamā ielas posma ziemeļu galā sākta brauktuves asfaltēšana. Brauktuvei, 

kura ved uz rūpniecības uzņēmumiem un pa kuru kursē gan sabiedriskais, gan 

kravas transports, pavisam būs trīs asfalta kārtas. Ielu paplatinot, to padarīs ērtāku 

smagajam transportam, būs arī vieglāk iebraukt vietējo ražošanas uzņēmumu 

teritorijās. 

 
 

 

 

Informācija ievietota 2020. gada 30. martā 

Liepājas pilsētas pašvaldības administrācija 2020. gada 6. februārī ir noslēgusi 

Būvniecības līgumu ar iepirkuma Nr. LPP 2019/109 rezultātā izvēlēto būvnieku SIA 

“CTB”.  

Būvuzraudzību minētajam objektam nodrošinās iepirkuma Nr. LPP 2019/110 

rezultātā izvēlētais būvuzraugs SIA "ISLIENA V", bet autoruzraudzību veiks SIA 

"VCI" un SIA "Liepājas ūdens".  

Ir veikti visi nepieciešamie priekšdarbi un ir saņemtas visas nepieciešamās atļaujas, 

lai uzsāktu būvdarbus būvobjektā "Cukura ielas pārbūve posmā no Grīzupes ielas 

līdz Nākotnes ielai, Liepājā". 

2020. gada 30. martā SIA "CTB" uzsāk būvdarbus. 



 
 
 
 


