
 
 
 
 

Projekta “Grīzupes ielas pārbūve posmā no Liepājas pilsētas robežas līdz 
Cukura ielas aplim, Liepājā” 

 
 

AKTUALITĀTES 
 
Informācija ievietota 2019. gada 2. septembrī 
 
Šodien, 2. septembrī ir saņemti Būvniecības valsts kontroles biroja akti par Grīzupes 
ielas posma no Cukura ielas līdz pilsētas robežai pieņemšanu ekspluatācijā. 
 
Kopumā ir pilnībā atjaunota Grīzupes ielas brauktuve 3567,63 m garumā, ir izbūvēts 
jauns apvienotais gājēju - veloceliņš Grīzupes ielas posmā no Kuldīgas ielas līdz 
pilsētas robežai, līdz ar to nodrošinot visu Grīzupes ielas posmu ar velo infrastruktūru,  
kā arī pilsētas robeža ir labiekārtota, tur izveidota apstāšanās vieta, kur iebraucēji var 
iepazīties ar pilsētas karti. 
 
Ir izbūvētas autobusu pieturvietu kabatas, lai nodrošinātu vienmērīgāku auto plūsmu, 
izbūvēts stāvlaukums pie bērnudārza, visas gājēju pārejas ir aprīkotas ar 
apgaismojumu, kā arī izbūvēts LED apgaismojums jaunajam veloceliņam posmā no 
Kārklu ielas līdz Aisteres ielai, tālāk izbūvēts apgaismojums līdz pilsētas robežai, kur 
iepriekš tas nebija.  
 
Tāpat ir sakārtota lietus ūdens kanalizācija, izbūvēta jauna sūkņu stacija, izbūvēta 
meterioloģiskā stacija, kas uzlabos ziemas dienesta dabu,  nodrošinot brauktuves 
monitoringam vasarā un ziemā, īpaši palīdzot noteikt apledojuma rašanos ziemas 
periodā. Kā arī izbūvēta videonovērošanas kamera  ar automašīnu numuru noteicēju 
policijas vajadzībai drošības nolūkos. 

 
 

 
 
Informācija ievietota 2019. gada 23. maijā 
 
 

Ar 2019. gada 23. maiju Grīzupes ielas objektā būvdarbi ir atsākušies 
 

No 2018. gada 26. oktobra līdz 2019. gada 22. mijam Grīzupes ielas būvobjektā 
bija noteikts tehnoloģiskais pārtraukums. Būvdarbi ir atsākušies un ceturtdien, 23. 
maijā jau tiek ieklāta asfalta virskārta Grīzupes ielas posmā no Cukura ielas apļa līdz 
14. novembra bulvārim.  
 
Līdz darbu pabeigšanai ir atlikušas 30 dienas. 



 
 

 
 
 
Informācija ievietota 2019. gada 4. februārī 
 
Grīzupes ielas būvdarbiem no 2018. gada 26. oktobra tika noteikts tehnoloģiskais 
pārtraukums, līdz ar to Grīzupes iela joprojām ir būvlaukums un būvdarbi tur vēl nav 
pabeigti. Pēc piemērotu laika apstākļu iestāšanās būvdarbi atsāksies. To laikā vēl tiks 
uzklāta asfalta virskārta, horizontālais marķējums, kā arī būs jāpabeidz apzaļumošana 
un jāsakārto objekts nodošanai ekspluatācijā.  
 
Pēc tehnoloģiskā pārtraukuma, tas ir, līdz ar būvdarbiem piemērotu laika apstākļu 
iestāšanās tiks apsekota Grīzupes iela un visas nepilnības, kas būs izveidojušās 
ziemas periodā tiks novērstas.   
 
Projektu plānots pilnība pabeigt līdz Jāņiem. 

 
 

 
 
Informācija ievietota 2018. gada 2. novembrī 
 

No 2018. gada 26.oktobra Grīzupes ielas objektā noteikts tehnoloģiskais 
pārtraukums 

 
Grīzupes ielai ir veikta apakškārtas asfalta ieklāšana visā 3,5 km garā posmā, bet 
ņemot vērā to, ka līdz šā gada 25. oktobrim netika saņemtas visas laboratoriskās 
pārbaudes, lai varētu turpināt Grīzupes ielas asfaltēšanas darbus un to, ka  saskaņā ar  
Ceļu specifikāciju 2017 6.2-74.tabulu un ieteikumu asfalta virskārtas līdz 4 cm ieklāt pie 
+15 (gan gaisa gan pamatnes temperatūra) un asfalta virskārtas no 4 cm līdz 6 cm 
ieklāt pie +10 (gan gaisa gan pamatnes temperatūra), kā arī ieteikto ieklāšanas 
periodu, t.i. no 15.aprīļa līdz 15.oktobrim, objektā Grīzupes ielas pārbūve posmā no 
Liepājas pilsētas robežas līdz Cukura ielas aplim, Liepājā, saskaņā ar Līguma 17.13. 
punktu no 2018.gada 26.oktobra noteikts tehnoloģiskais pārtraukums meteoroloģisku 
apstākļu dēļ līdz 2019.gada 15. aprīlim vai līdz dienai, kad  (gan gaisa gan pamatnes 
temperatūra) trīs dienas pēc kārtas būs no +10 līdz +15 grādi.  
 
Šobrīd notiek objekta sakārtošana ziemas periodam.  

 
 



 
 
Informācija ievietota 2018. gada 29. augustā 
 

Grīzupes ielas pārbūves darbi posmā no Cukura ielas apļa līdz pilsētas robežai 
tuvojas beigām 

 
Visu vasaru turpinājās Grīzupes ielas pārbūves darbi. Gandrīz ir pabeigti lietus 
kanalizācijas un sadzīves kanalizācijas izbūves darbi, ir pabeigti darbi elektrības 
sadaļā, atlikuši tikai nelieli pieslēgumi. Ar 1. septembri tiks nodrošināta komfortabla 
gājēju pārvietošanās gar bērnudārzu, tiks pabeigts veloceliņš un gājēju celiņš gar 
bērnudārzu, gan arī tiks pabeigts stāvlaukums pie tā. 
 
Pārsvarā visā Grīzupes ielas posma garumā no pilsētas robežas līdz Cukura ielas 
aplim ir uzklāta asfalta apakškārta, tas šobrīd nav izdarīts Kuldīgas ielas, Kārklu ielas, 
Aisteres ielas, 14. novembra bulvāra, Kapsēdes ielas krustojumā, vienā Grīzupes ielas 
pusē posmā no Kapsēdes ielas līdz pilsētas robežai, posmā no Talsu ielas līdz 
Vērgales ielai. 
 
Vēl nepieciešams minētajās vietās pabeigt arī veloceliņa un ietves izbūves darbus, lai 
gan iespēju robežās tiek nodrošināta gājēju droša pārvietošanās visā pārbūvējamā 
Grīzupes ielas posma garumā. 
 
Asfalta ieklāšanas darbus stabili var plānot līdz 15.oktobrim un visus darbus 
būvuzņēmējs SIA "CTB" plāno pabeigt līdz novembra sākumam, bet, ja iestāsies 
asfalta ieklāšanai nelabvēlīgi laika apstākļi, tad darbus pabeigs 2019.gada pavasarī, 
bet līdz ziemai tiks nodrošināta asfalta apakškārtas ieklāšana visā Grīzupes ielas 
posmā no Cukura ielas apļa līdz pilsētas robežai. 

 
 

 
 
Informācija ievietota 2018. gada 9. maijā 
 
Grīzupes ielā no šā gada 3.janvāra inženierkomunikāciju izbūves darbi notika 
nepārtraukti, līdz ar to Grīzupes ielas posmā no Cukura ielas līdz 14. novembra 
bulvārim līdz maija beigām plānots pabeigt lietus kanalizācijas un sadzīves 
kanalizācijas izbūves darbus.  
 
Paralēli notiek elektrības darbi pie 10kV un EST trases izbūves, kurus plānots pabeigt 
līdz jūlijam. Brauktuves izbūves darbu sadaļā ir ieklāta asfalta apakškārta  no Talsu 
ielas līdz Ploču ielai viena puse un ieklāta asfalta apakškārta posmā no Kuldīgas ielas 
līdz Grīzupes ielas 12 ēkai, pāra numuru pusē. 
 
Uzsākta smilts un šķembu pamata izbūve brauktuvei posmā no Grīzupes ielas 12 līdz 
Cukura ielas aplim. 
 



Grīzupes ielas posmā no 14.novembra bulvāra līdz pilsētas robežai ir izbūvēta lietus 
ūdens sūkņu stacija ar izvadu Cietokšņa kanālā un ir iebūvēta caurteka Cietokšņa 
kanālā un posmā ir iebūvētas jaunas caurtekas, kas būs savienotas ar grāvi un 
savāksies lietus ūdens kolektorā. Tas nodrošinās, ka ievērojami samazināsies zemes 
pārmitrināšanās plašā apkārtnē.  Brauktuves izbūves darbu sadaļā ir ieklāta asfalta 
apakškārta posmā no Aisteres ielas līdz Kapsēdes ielai abās brauktuves pusēs, turpat 
ir izbūvēts arī veloceliņš. Posmā no Kapsēdes ielas līdz pilsētas robežai ir uzsākti 
smilts un šķembu pamata izbūve veloceliņam.   
 
Būvdarbi Grīzupes ielā tiek plānoti tā, lai pildītu būvdarbu grafiku, kurš tika nedaudz 
kavēts neraksturīgi lielo nokrišņu dēļ pagājušā gada rudenī. 

 
 

 
 
Informācija ievietota 2018. gada 3. janvārī 
 

No 2017. gada 22. decembra līdz 2018. gada 3. janvārim Grīzupes ielas objektā 
tika noteikts tehnoloģiskais pārtraukums 

 
Darbi ir atsākušies Grīzupes ielas posmā no Cukura ielas apļa līdz 14. novembra 
bulvārim, kur turpinās sadzīves kanalizācijas kolektoru un aku, lietus ūdens 
kanalizācijas cauruļvadu, aku un gūliju izbūves darbi, kā arī turpinās kabeļu trases 
izbūves darbi Grīzupes ielas posmā no 14. novembra bulvāra līdz Cukura ielai. Visā 
Grīzupes ielas objektā nepārtraukti tiek veikta grunsūdens pazemināšana un sateces 
baseina atsūknēšana. Turpinās arī koku zāģēšana posmā no 14. novembra bulvāra 
līdz Labraga ielai. Līdz pavasarim tiek plānots izbūvēt visas Grīzupes ielas projektā 
paredzētās komunikācijas, lai vasaras periodā turpinātu ceļu darbus.  
 
Kopumā būvdarbu laika grafiks tiek nedaudz kavēts neraksturīgi lielo nokrišņu 
daudzuma dēļ, tomēr tiek veikti visi iespējamie pasākumi, lai nodrošinātu būvdarbu 
kvalitatīvu izpildi, tai skaitā, notiek lietus ūdens novadīšana. Satiksmes organizāciju 
tuvākajā laikā nav plānots mainīt, un transporta kustība notiks tāpat kā līdz šim. 

 
 

 
 
 
Informācija ievietota 2017. gada 15. septembrī 
 

Būvdarbi Grīzupes ielā darbi norit pēc plāna 
 

Šobrīd darbi notiek 3 posmos: 
 
Pirmajā posmā – no Cukura ielas apļa līdz Kuldīgas ielai ir nodemontēts asfaltbetons  
un veikts ierakums Kuldīgas un Grīzupes ielas krustojumā, šeit pat izbūvēta lietus 
ūdens kanalizācija, pārcelts 10 kV kabelis (papildus darbi ko veica ST), tiek demontēta 



vecā ūdens vada aka un izbūvēts jauns aizbīdnis (papildus darbi ko veic Liepājas 
ūdens). Pēc visu apakšzemes komunikāciju izbūves tiks uzsākta seguma izbūve. 
Nākamajā nedēļā tiks uzsākti sadzīves kanalizācijas izbūves darbi. 
 
Otrajā posmā – no Cietokšņa kanāla līdz Aisteres ielai divos būvdarbu posmos tiek  
demontēts esošais asfaltbetona segums, izbūvēta lietus ūdens kanalizācija, ir uzsākta  
jaunā seguma būvniecība, ieklājot ģeorežģi un šķembu apakškārtu. Nākamajā nedēļā 
tiks uzsākta šķembas virskārtas un asfaltbetona apakškārtas izbūve. Minētajā posmā 
virzienā uz centru tiek veikta jaunā veloceliņa ierakuma izbūve un ir uzsākta seguma 
būvniecība un izbūvētas pirmās apmales 200 m garā posmā.  
 
Paralēli tiek gatavots sūkņu stacijas izvads cietokšņa kanālā. 
 
Līdz gada beigām tiek plānots izbūvēt jauno sadzīves kanalizāciju un jaunu 
asfaltbetona segumu no Kuldīgas ielas līdz Cukura ielai un no Cietokšņa kanāla līdz  
Aisteres ielai. Apakšzemes komunikācijas un jaunu asfaltbetona segumu no Talsu ielas  
līdz Ēdoles ielai, jaunu caurteku cietokšņa kanālā, jaunu asfaltbetona segumu no 
Cietokšņa kanāla līdz Aisteres ielai un veloceliņš no Cietokšņa kanāla līdz Aisteres 
ielai. 

 
 

 
 
Informācija ievietota 2017. gada 24. augustā 
 

Sākusies Grīzupes ielas rekonstrukcija 
 

2017. gada 24. augustā ir sākusies Grīzupes ielas rekonstrukcija. Darbu veicēji un  
pasūtītājs - pašvaldība - aicina visus satiksmes dalībniekus ievērot ceļu satiksmes  
ierobežojumus, parko brīdina satiksmes shēmas, ceļa zīmes, luksofori un vadstatņi.  
Lūgums izvēlēties citus kustību maršrutus! 
 
Apbraucamo ceļu shēmas ir uzstādītas pie Autobusu parka, pie Cukura un Grīzupes 
ielas krustojuma un uz Grobiņas Ventspils šosejas, pirms pagrieziena uz pilsētu. 
Satiksmei joprojām atvērts ir Grīzupes ielas un 14. Novembra bulvāra krustojums. 
 
Grīzupes ielas posmi, kuros uzsākti darbi, netiek slēgti autobusu satiksmei, kā arī,  
izvietojot 302. ceļu satiksmes zīmi ("pankūka"), ir nodrošināta piekļuve darba un dzīves 
vietām, kā arī pie īpašumiem. Tādejādi ir nodrošināta piekļuve mājvietām Kārklu ielas 
daudzdzīvokļu mikrorajona iedzīvotājiem.  
 
Satiksmes plūsmu šobrīd regulē trīs luksofori. Sabiedriskā transporta lietotājiem jāzina, 
ka dažu autobusu pieturu atrašanās vietas tagad ir mainītas.  
 
Zaļās birzs iedzīvotāju ievērībai vēršam uzmanību, ka uz remonta laiku būs slēgta  
izbraukšana no Kuldīgas ielas uz Grīzupes ielu. Tāpēc autovadītājiem jāseko norādēm 
un izbraukšanai/atbraukšanai jāizmanto citi maršruti - pa Talsu vai Skrundas ielu, pa 
14. novembra bulvāri. Savukārt Aisteres ielas un Slimnīcas ielas mikrorajona 
iedzīvotājiem jāizmanto Slimnīcas iela, pa kuru var nokļūt līdz Brīvības ielai un 
tālāk uz pilsētu vai citiem galamērķiem. Pa Slimnīcas ielu notiek atgriešanās 
dzīvesvietā. 

 



 

 
 
Informācija ievietota 2017. gada 20. jūlijā 
 

Noslēgta vienošanās ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru 
 
Liepājas pilsētas pašvaldība ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru kā Sadarbības 
iestādi 2017. gada 10. jūlijā ir noslēgusi vienošanos Nr. 6.1.4.2/17/I/002 par darbības 
programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 6.1.4. specifiskā atbalsta mērķa “Pilsētu 
infrastruktūras sasaiste ar TEN -T tīklu” 6.1.4.2. pasākuma “Nacionālās nozīmes 
attīstības centru integrēšana TEN-T tīklā” Kohēzijas fonda Projekta Nr. 6.1.4.2/17/I/002 
“Grīzupes ielas pārbūve posmā no Liepājas pilsētas robežas līdz Cukura ielas aplim, 
Liepājā” īstenošanu. 
 
Līgums Nr. LPP 2017/25 par būvdarbiem projekta “Grīzupes ielas pārbūve posmā 
no Liepājas pilsētas robežas līdz Cukura ielas aplim, Liepājā” ietvaros noslēgts ar SIA 
“Ceļu, tiltu būvnieks” šā gada 18.jūlijā. Būvdarbi tiks uzsākti indikatīvi šā gada augustā. 
 

 


