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Bijušajā pilsētas izgāztuvē „Drandu ielā 24” turpinās rekultivācijas būvdarbi
Projekta „Normatīvo aktu prasībām neatbilstošās Smiltenes novada Smiltenes pilsētas
izgāztuves „Drandu ielā 24” Nr.94155/3371/PPV rekultivācija” realizācijā paredzēts veikt
atkritumu izgāztuves rekultivāciju 1.57ha, kā arī sakopt izgāztuvei piekļauto teritoriju 2.06ha
platībā. No 2014.gada jūlija būvdarbus objektā īsteno SIA „Ceļinieks 2010”. Līdz šim objektā
paveikti 36% no plānotajiem darbu apjomiem – veikta krūmu un koku ciršana izgāztuves
degradētajā platībā un pa izgāztuves perimetru; zaru un koku savākšana un likvidēšana; veikta
pārvietojamo atkritumu un nogāžu zonās izkliedēto atkritumu rakšana un pārvietošana
atkritumu kaudzē; teritoriju, no kurām pārvietoti atkritumi līdzināšana un planēšana;
atkritumu līdzināšana, sānu nogāžu veidošana un blīvēšana. Uzsākta grunts pievešana un
planēšana pretfiltrācijas slāņa izveidei. Objektā ir veikta grunts paraugu noņemšana
laboratorijas analīzēm. Daļēji veikta izkaisīto atkritumu ap izgāztuves teritoriju savākšana un
pārvietošana kopējā kaudzē. Darbus objektā paredzēts pabeigt 2015.gada aprīlī.
Projekta mērķis ir normatīvo aktu prasībām neatbilstošas atkritumu izgāztuves
rekultivācija, izgāztuves negatīvās ietekmes uz vidi novēršana un monitoringa sistēmas
nodrošināšana izgāztuvē. Realizējot projektu, tiks maksimāli novērsta atkritumu negatīvā
ietekme uz vidi un cilvēka veselību un nodrošināta ar atkritumiem piesārņotās teritorijas
iekļaušanās apkārtējā ainavā.
Projekta realizācija kļuva iespējama piesaistot Eiropas Savienības Kohēzijas fonda
līdzfinansējumu 3.5.1.2.1. apakšaktivitātē „Normatīvo aktu prasībām neatbilstošo izgāztuvju
rekultivācija”.
Projekta kopējās plānotās izmaksas ir 180808.52 EUR, 85% jeb 153687,24 EUR no
projekta finansē Eiropas Savienības Kohēzijas fonds un 15% jeb 27121,28 EUR ir
pašvaldības līdzfinansējums.
Projektu kopumā plānots īstenot līdz 2015. gada jūnijam.
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Projektu „Normatīvo aktu prasībām neatbilstošās Smiltenes novada Smiltenes pilsētas izgāztuves
„Drandu ielā 24” Nr.94155/3371/PPV rekultivācija” līdzfinansē Eiropas Savienība.
Finansējuma saņēmējs šī projekta ietvaros ir Smiltenes novada dome.
Projekta administratīvās, finanšu un tehniskās vadības uzraudzību nodrošina LR Vides
aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija.
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