
Turpinās darbi Krustpils novada Kūku pagastā ERAF projekta 
„Apvienotā gājēju un veloceliņa izbūve Kūku pagastā” ietvaros 

  

2009. gada jūlijā Krustpils novada pašvaldība saņēma apstiprinājumu no 
Centrālās finanšu un līgumu aģentūras projektam Nr. 
3DP/3.2.1.3.1./08/APIA/SM/013/022 „Apvienotā gājēju un veloceliņa izbūve 
Kūku pagastā” ar mērķi nodrošināt drošu mazaizsargāto satiksmes dalībnieku 
pārvietošanos, novērst risku bērnu iekļūšanai ceļu satiksmes negadījumos, kā 
arī nodrošināt ceļu satiksmes negadījumu seku smaguma pakāpes 
mazināšanu. Ideja par projekta ieviešanu radās, jo esošās situācijas pētījumi 
liecina par mazaizsargāto satiksmes dalībnieku intensīvu kustību pa valsts 
galvenā autoceļa A12 „Jēkabpils-Rēzekne-Ludza-Krievijas robeža 
(Terehova)” nomalēm. Ceļš nav apgaismots un uz autoceļa A12 ir intensīva 
transportlīdzekļu satiksme. Projekta ietvaros tiks izbūvēta gājēju un veloceliņa 
trase 2582m garumā ar apgaismes līniju, tiks uzstādītas ceļazīmes, 
aizsargbarjeras, atvieglotā tipa metāla barjeras un izvietoti horizontālie 
apzīmējumi. 

2010. gada 17. septembrī Krustpils novada pašvaldība noslēdza līgumu 
par būvdarbu veikšanu projekta „Apvienotā gājēju un veloceliņa izbūve Kūku 
pagastā” ietvaros ar konkursa uzvarētāju SIA „Ošukalns”. Līdz 2010. gada 18. 
novembrim būvfirma veica sagatavošanas darbus - segas izbūve, iekļaujot 
asfaltbetona virskārtas izbūvi pirmajos 2 posmos 1180 m kopgarumā, tika 
veikta arī daļēja veloceliņa aprīkojuma uzstādīšana. No 2010. gada 18. 
novembra līdz 2011. gada 17. aprīlim ir paredzēts būvdarbu tehnoloģiskais 
pārtraukums. Būvdarbus ir plānots atsākt 2011. gada 17. aprīlī, līdz ar to tiks 
veikti pēdējie darbi, pilnībā pabeidzot 1., 2., 3. un 4. posma izbūvi, kā arī 
uzsākot un pabeidzot 6.posma izbūvi (no ceļa uz elektroapakšstaciju līdz 
Pansionāta pieturai). 

Projekta kopējās attiecināmās izmaksas ir 172 606,00 LVL, no tiem ERAF 
fonda finansējums (42%) – 72 494,52 LVL; Krustpils novada pašvaldība 
(50,5%) – 87 166,03 LVL un Valsts budžeta dotācija – (7,5%) – 12 945,45 
LVL. Projekta beigu termiņš plānots 2011. gada 30. jūlijs.  

Sīkāku informāciju par būvdarbu norisi var saņemt pie atbildīgajām 
personām: Projekta vadītājs Kāris Stars, Plānošanas un attīstības nodaļas 
projektu vadītājs, tālr.20288053 un Dzintars Kalniņš, Kūku pagasta pārvaldes 
vadītājs, tālr.26139764. 

Informāciju sagatavoja T.Latiševa, Plānošanas un attīstības nodaļas projektu 
koordinatore 

13.04.2011. 
 


