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Noslēgts līgums par bijušās izgāztuves „Drandu ielā 24” rekultivācijas būvdarbiem
Pēc iepirkuma procedūras rezultātiem šī gada 21.jūlijā tika noslēgts līgums ar SIA
„Ceļinieks 2010” par būvdarbu veikšanu projekta „Normatīvo aktu prasībām neatbilstošās
Smiltenes novada Smiltenes pilsētas izgāztuves „Drandu ielā 24” Nr.94155/3371/PPV
rekultivācija” ietvaros. Būvprojekta tehnisko projektu izstrādāja un autoruzraudzību veiks
SIA „Geo Consultants”, bet būvuzraudzības darbus veiks SIA „Ceļu komforts”.
Rekultivācijas būvdarbu izmaksas ir 170911.34 EUR, ieskaitot PVN. Darbus objektā plānots
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. Projekta ietvaros paredzēts veikt bijušās atkritumu izgāztuves
rekultivāciju 1,57 ha platībā, pārvietojamo un izkliedēto atkritumu pārvietošanu projektētā
atkritumu kaudzē, līdzināšanu, nogāžu viedošanu, blīvēšanu, pretfiltrācijas slāņa izveidi
10854m2. Paredzēts veikt arī izgāztuves teritorijas pārklāšanu ar auglīgās grunts slāni un
apzaļumošanu 2,06 ha platībā, piekļautās teritorijas sakopšanu,3 aprīkotu monitoringa
urbumu ierīkošanu, piebraucamā ceļa un Drandu ielas posma sakārtošanu. 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 304226.29 EUR (213811.45 LVL), 85% jeb
258592.34 EUR (181739.73 LVL) no projekta finansē Eiropas Savienības Kohēzijas fonds un
15% jeb 45633.95 EUR (32071.72 LVL) ir pašvaldības līdzfinansējums.
Projektu 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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