
Lotyšsko 

 

Redukce odpadů: Pevné domovní odpady v regionu Ventspils 

 
Nové místo pro skládku odpadů poskytuje udržitelné řešení odpadového hospodářství 

v regionu Ventspils. 

 

 
 

Region Ventspils je lokalizován na pobřeží Baltského moře a zahrnuje město Ventspils, šesté 

největší město v Lotyšsku (počet obyvatel 46 000) a okres Ventspils, kde se nachází              

12 samosprávných obcí. V oblasti nebyla žádná skládka odpadů, pouze 13 smetišť, kde nebyl 

brán ohled na požadavky životního prostředí.  

 

Projekt managementu pevných domovních odpadů v regionu Ventspils měl tím pádem 

vysokou prioritu a to je zároveň zdůrazněno v Národním plánu odpadového hospodářství 

2003 – 2012. Implementace projektu dopomohla ke shodě s nařízením EU 45/442/EEC           

a 1999/31/EC. Projekt pokrývá celý region Ventspils. Zde je celkem 60 661 obyvatel a má 

rozlohu více než 2 500 km
2
. 

 

Cílem projektu bylo zavést environmentálně a ekonomicky udržitelný systém řízení pevných 

odpadů ve městě Ventspils a v jeho okolí. Specifické cíle projektu byly: 

 Rozšíření služeb nakládání s odpady na 100 % městských obyvatel a 80 % 

venkovských obyvatel. 

 Zlepšení registrace odpadů. 

 Zavedení „poplatků za znečišťování“. 

 Vybudování nové sanitní skládky odpadů a zavedení systému řízení 

odpadového hospodářství, který by zajistil shodu s legislativou EU. 

 Uzavření a sanace současných smetišť. 

 Zavedení systému třídění a recyklace odpadů a vybudování 2 třídiček odpadů. 

 

 



 
 

Moderní infrastruktura odpadového hospodářství 

 

Projekt zahrnoval následující klíčové elementy: 

 Výstavba nové sanitní skládky odpadů o rozloze 4,3 ha. Umístění skládky bylo 

pečlivě vybráno mezi 8 navrhovanými lokalitami. Výběr místa bere v úvahu 

veškeré možné dopady na životní prostředí. Během výstavby byla 

implementována opatření šetrná k životnímu prostředí (izolační vrstva dna, 

jímání filtrátu/výluhu, monitorování stavu životního prostředí, zakrytí skládky, 

stínění stromy, speciální oplocení atd.). 

 Vybudování dvou třídiček odpadu na obou stranách řeky Vent. 

 Výstavba překladiště (shromaždiště) pro nebezpečné odpady. 

 Zlepšení přístupových cest na skládku odpadů. 

 Nákup speciální zavážky a strojního zařízení a vybavení, včetně 4 

popelářských vozů a jednoho rypadla, lisu a 6 048 nádob na různé druhy 

odpadu s celkovou kapacitou téměř 4 000 000 l.  

 Instalace zařízení pro monitorování podzemní a povrchové vody. 

 Uzavření a sanace 13 existujících smetišť (asi 31 ha). 

 Zavedení sběru tříděného odpadu a recyklace papíru, lepenky, skla a kovu. 

 

Výsledky 

 

Díky implementaci projektu došlo ke zlepšení systému řízení odpadového hospodářství           

a servis pro větší oblast a pro více obyvatel regionu Ventspils. Environmentálně a 

ekonomicky udržitelný systém řízení odpadového hospodářství byl založený ve městě 

Ventspils a k němu přiléhající oblasti v souladu s národními a environmentálními standardy 

EU. Hlavní environmentální výhody jsou následující: 

 Eliminace současného a potenciálního znečištění životního prostředí ze 13 

smetišť, která byla uzavřena a sanována. 

 Třídění recyklovatelných a obchodovatelných materiálů. 

 Přesná registrace odpadů. 

 V rámci tvorby pracovních míst bylo během 18ti měsíční doby výstavby 

dočasně zaměstnáno 22 lidí. Dále bylo 9 lidí zaměstnáno v období 

projektování až do uvedení skládky do provozu, 6 lidí je zaměstnáno v provozu 

skládky a 3 lidé na třídičce odpadů. 

 

 

 



Technické informace 

 

Program: 

ISPA a Kohezní fond 

 

Celkový rozpočet: 

6 190 000 EUR 

 

Financování EU: 

3 033 100 EUR 

 

Kontakt: 

Bezpeļņas pašvaldības uzņēmums 'Ventspils Labiekārtošanas kombināts'  

Pils iela 12  

LV-3601, Ventspils  

Latvija  

 

Kontaktní osoba: 

Gaitis Celms 

Tel.: +371 362 2747 

Fax: +371 362 2354 

E-mail: gaitis.celms@ventspils.gov.lv 

 

Datum návrhu: 

1. 1. 2005 

 

Překlad: 

Ivana Špelinová 

 

Zdroj: 

http://ec.europa.eu/regional_policy/projects/stories/details_new.cfm?pay=LV&the=72&sto=1

543&lan=7&region=ALL&obj=ALL&per=2&defL=EN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Přeloženo v rámci opatření V.2 „Zřízení a provoz Celostátní sítě pro venkov“ 
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