
Būvdarbi projektā „Apvienotā gājēju un veloceliņa izbūve Kūku 
pagastā” noslēguma fāzē. 

 

Būvdarbi projektā „Apvienotā gājēju 
un veloceliņa izbūve Kūku pagastā” ir 
nonākuši noslēguma fāzē. Ir izbūvēts 
apgaismots gājēju un riteņbraucēju 
celiņš Kūku pagasta Zīlānos un Jaunajā 
Muižā 2582 m kopgarumā, valsts 
galvenā autoceļa A12 nomalē, kā arī 
ieve uz pašvaldību 221 m garumā no 
krustojuma uz Laukezeru līdz 
stāvlaukumam pie Zīlānu kultūras nama. 
Būvnieki veic pēdējos darbus pie ceļa 

zīmju, aizsargbarjeru uzstādīšanas kā arī veic labiekārtošanas darbus.  
Projekta realizācija bija diezgan komplicēta, jo 2009. Gada rudenī un 2010. 
Gada pavasarī būvniecības nozarē valdīja sīva konkurence un pasūtījumu 
trūkums, kas noveda pie savstarpējām būvnieku cīņām par katru pasūtījumu 
un vairākkārt pārsūdzētas iepirkuma procedūras šajā gadījumā. 2010. gada 
septembrī tika noslēgts līgums ar atklātā konkursa uzvarētāju SIA „Ošukalns”, 
kas uzsāka būvdarbus. 

Veicot būvdarbus tika pārvarētas grūtības, ko radīja būvprojekta 
neatbilstība faktiskajai situācijai. Būvprojekts bija izstrādāts 2006. Gadā, 
savukārt faktiskā situācija ar SIA „Lattelecom” un VAS „Latvenergo” 
komunikāciju izvietojumu bija mainījusies. Lai novērstu neatbilstības, tika 
veikta būvprojekta dokumentācijas aktualizācija un izmaiņas. 
Bieži tiek uzdots jautājums, kāpēc gājēju celiņam ir pārtraukums starp Zīlānu 
un Jaunās Muižas ciemiem, kāpēc šie posmi nav savienoti. Diemžēl Ministru 
kabineta noteikumi, kas reglamentē šo aktivitāti, neatbalsta ieguldījumus 
satiksmes drošības uzlabošanā ārpus apdzīvoto vietu teritorijas un ERAF 
līdzfinansējumu šādā gadījumā nenodrošina, tāpēc gājēju celiņa posmi 
stiepjās tikai abu ciemu robežu ietvaros. Lai savienotu Zīlānu ciema un 
Jaunās muižas ciema gājēju celiņus, būtu nepieciešami finansu līdzekļi 
aptuveni LVL 70 000,00 apmērā. Tā, kā Kūku pagasta pārvaldes teritorijā 
paredzēti vairāki apjomīgi ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstības 
projekti, pārvalde brīvus līdzekļus gājēju celiņu savienošanai tuvāko 2 gadu 
periodā paredzēt nevar. 

Būvdarbus šajā objektā veica SIA „Ošukalns”. Būvuzraudzību veica Juris 
Birkavs, projekta autoruzraudzību veica SIA „K-RDB”. Projekta administartīvo 



vadību nodrošināja Krustpils novada pašvaldības projektu vadītājs Kārlis 
Stars. 

Projekta kopējās attiecināmās izmaksas sastāda LVL 194 624,99, tai 
skaitā ERAF līdzfinansējums LVL 81 742,50 , valsts budžeta dotācija LVL 14 
596,87, pašvaldības līdzfinansējums LVL 98 285,62. 
Krustpils novada pašvaldības. 

Plānošanas un attīstības nodaļas projektu vadītājs Kārlis Stars 

27.07.2011. 

 


