SIA „ZAAO” NOLIKUMS
akcijai lauksaimniekiem:
“Tīra sēta – laba sēta”
Lauksaimniecībā izlietoto polimēru savākšanai
Ideja un mērķis
 Popularizēt izlietoto skābbarības ruļļu plēvju, Big.-bag. maisu, plastmasas
kannu (HDPE) savākšanu un palielināt savākšanas apjomus 2017. gadā,
mazinot šo atkritumu veida dedzināšanu, nonākšanu tam neparedzētās vietās,
tai skaitā dabā, kā arī nodrošinot resursu otrreizējai pārstrādei.
 Popularizēt šķiroto atkritumu nodošanas iespējas,
 Radīt iedzīvotājos atbildības sajūtu pret atkritumu apsaimniekošanu un
saudzīgu attieksmi pret vidi.
Akcijas norises laiks
Akcija tiek organizēta no 2017. gada 10. marta līdz 2017. gada 23. jūnijam.
Piedalīšanās
Piesakot pa tālruni 29221847 un nododot SIA “ZAAO”, vismaz 1m3 materiāla - ruļļu
plēves, bedru plēves, Big.-bag. maisi, HDPE kannu plastmasas iepakojuma, fiziska
vai juridiska persona automātiski piedalās izlozē. ZAAO darbinieks aizpilda šķiroto
atkritumu pieņemšanas - nodošanas aktu (turpmāk ŠAPNA), kura viens eksemplārs
dalībniekam tiek iedots savākšanas reizē un kalpo kā izziņa, pierādījums uzrādīšanai
Valsts Vides dienesta speciālistiem, ka šie atkritumi savākti atbilstoši likumdošanai un
tiek pārstrādāti vai noglabāti vides draudzīgā veidā. Otrs eksemplārs tiek izmantots kā
izlozes anketa.
Tehniskais izpildījums
Pieteiktais materiāls tiek savākts, ņemot vērā plānotus savākšanas maršrutu grafikus
līdz 23.06.2017. ZAAO darbinieks telefoniski paziņo katram akcijas dalībniekam
savākšanas datumu. ZAAO apņemas ar saviem spēkiem iekraut automašīnā pieteikto
apjomu.

Pieteikšanās noteikumi:
1. Visi polimēru iepakojumi - materiāli tiek savākti bez maksas. Dalībniekiem,
kuriem tiek savākts akcijas materiāls, papildus ZAAO apņemas savākt bez
maksas šņores, sietus, kuri ir atšķiroti un atsevišķi ievietoti kādā iesaiņojumā,
piemēram- maisā.
2. Akcijā iespējams piedalīties gan juridiskām, gan fiziskām personām.
3. Viena savākšanas reize tiek skaitīta kā viens izlozes pieteikums;
4. Savākšanas vietai ir jābūt brīvi piebraucamai ZAAO transportam. Vieta
nedrīkst atrasties zem elektrības vadiem, telpās, mežmalās, dīķa, grāvju malās,
nogāzēs utml. ar apgrūtinājumiem esošās vietās.

Akcijas uzvarētāja noteikšana
Akcijas uzvarētāja noteikšanā tiks lietots izlozes princips. Laimētājus noteiks izlozējot
aizpildīto ŠAPNA. Katras izlozētās ŠAPNA dokumenta adresāts balvā saņems dāvanu
karti no SIA “Agroserviss Valmiera” 100,00 EUR vērtībā. Kopā tiks izlozētas 5
dāvanu kartes.
Akcijas uzvarētāju paziņošana
5 izlozes uzvarētājus, paziņos nedēļas laikā pēc akcijas noslēguma, līdz 2017.gada
30.jūnijam. Ar uzvarētājiem SIA „ZAAO” sazināsies personīgi, izmantojot norādīto
kontaktinformāciju ŠAPNA, un vienosies par balvas saņemšanu.
Akcijas nolikums pieejams mājas lapā www.zaao.lv.

