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Vadības uzruna
Aizvadītais 2020. gads bija jauns cēliens SIA “ZAAO” (ZAAO)
darbībā, pārmaiņu un izaicinājumu pilns laiks ar jaunām, radošām
iniciatīvām mūsu darba organizēšanā, kas rezultējās labos
rādītājos.
Daudzviet pasaulē, tai skaitā arī pie mums Latvijā, ir ieviesta
ārkārtējā situācija vīrusa Covid – 19 izplatības ietekmē un
gūta pārliecība, ka pasauli pārsteigusi jauna, pilnīgi savādāka
ekonomiskā un ikdienas situācija, kas šajā gadā radīja nopietnus
izaicinājumus ekonomikai kopumā, un tai skaitā arī atkritumu
apsaimniekošanas nozarei.

SIA “ZAAO” valdes priekšsēdētājs Gints Kukainis

Lai nodrošinātu atbilstošu darbību epidemioloģiskajām
prasībām mūsu pašvaldību teritorijās, ārkārtējās situācijas
apstākļos esam veikuši izmaiņas uzņēmumā, pārorganizējot
ikdienas darbus tā, lai klientiem sniegtu pakalpojumu
nemainīgā kvalitātē. Tika rasti piemērotākie risinājumi gan
atkritumu apsaimniekošanas procesos, gan sabiedrības
izglītošanā un vides ilgtspējībā.

Ir skaidrs, ka notikumu attīstība ieviesa korekcijas ikviena
uzņēmuma attīstībā, arī mūsu. Esam strauji pielāgojušies
pārmaiņām, spējuši būt atvērti jaunajam un adaptēties
prasībām kopējā darba organizēšanā un klientu vēlmju
īstenošanā.
Īpaši novērtējam informācijas aprites un savstarpējās
komunikācijas izmaiņu nozīmīgumu saziņā gan ar sadarbības
partneriem, gan kolēģiem. Viedās tehnoloģijas gan uzņēmuma
iekšējos procesos, gan saziņā ar mūsu klientiem ar katru gadu
kļūst arvien nozīmīgākas un esam gatavi doties to virzienā.
Tāpat apzināmies, ka ar valsts atkritumu apsaimniekošanas
plāna apstiprināšanu mūs sagaida jauni izaicinājumi, kas
vienlaicīgi ir arī jaunas iespējas, tādēļ kopā ar pašvaldībām
turpināsim strādāt un attīstīt jaunus pakalpojumus aprites
ekonomikas virzienā, veicinot sabiedrības paradumu maiņu, lai
visi kopā radītu tīrāku vidi mūsu nākamajām paaudzēm.

Mūsu darbs - Cilvēkam un videi!
Gints Kukainis
SIA “ZAAO” valdes priekšsēdētājs
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Gada notikumi
Aizvadītajā gadā uzņēmumā ZAAO darbu uzsāka jauns valdes
priekšsēdētājs GINTS KUKAINIS.
Kopumā gads ir pavadīts veiksmīgi, neto apgrozījums pieaudzis
par 15.9 % un uzņēmums strādājis ar peļņu.
Aktualizēts jautājums par pievadceļa sakārtošanu uz Reģionālo
atkritumu apsaimniekošanas centru DAIBE (RAAC DAIBE), kas ir
vienīgā legālā atkritumu noglabāšanas vieta reģionā. Vidzemes
plānošanas reģiona attīstības padome pieņēmusi vienbalsīgu
lēmumu par to, ka minētais ceļa posms jāiekļauj prioritāro
ceļu sarakstā, ņemot vērā tā stratēģisko nozīmi lielai daļai
Vidzemes reģiona pašvaldību.
RAAC DAIBE ekspluatācijā nodota Saules elektrostacija paneļu parks, kas turpmāko gadu laikā saražos ne mazāk 10%
no poligona patēriņam nepieciešamās elektroenerģijas.
Esam uzsākuši darbu pie mācību vides infrastruktūras
paplašināšanas RAAC DAIBE Dabas un tehnoloģiju parkam
“URDA”, izveidojot meža izglītības takas, kurās tiks demonstrēti
ilgtspējīgas meža apsaimniekošanas principi, veicinot
sabiedrības izpratni un paradumu maiņu par vides aizsardzību
un ilgtspējīgu atjaunojamo resursu apsaimniekošanu.
Sadarbībā ar AS “Latvijas Zaļais punkts” uzsākām piedāvāt
tekstila šķirošanas pakalpojumu ZAAO darbības reģiona 20
EKO laukumos, kā arī pie vairākām tirdzniecības vietām Cēsīs un
Valmierā.
Lai klientiem atvieglotu atkritumu šķirošanu, uz dalīti vākto
atkritumu konteineriem nomainītas uzlīmes, ar precīzāku un

Darbības
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Ieinteresētās
puses
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apvienībās

Pakalpojumu
raksturojums

Nefinanšu
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vieglāk uztveramu informāciju par iepakojumu veidiem, kuri no
tiem ir derīgi pārstrādei un kuriem pārstrādes iespējas šobrīd
nav, tādēļ tie nav jāšķiro.
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nosprausto Zaļo kursu un pāreju uz klimatneitralitāti.

Kopā ar sadarbības partneriem AS “AJ Power Recycling” un
biedrību “Zero Waste Latvija” kampaņas “Gudri pakot – gudri
šķirot” ietvaros veikts pētījums, aicinot cilvēkus pārskatīt savus
šķirošanas paradumus, lai tie būtu jēgpilni un efektīvi.

Izstrādātais atkritumu apsaimniekošanas valsts plāns 2021.–
2028. gadam, sabiedrībai liks būtiski mainīt savu attieksmi pret
radītajiem atkritumiem, akcentējot ne tikai aktīvāku šķirošanu,
bet arī veicinot atkritumu pārstrādi, lai Latvija līdz 2035.gadam
poligonos apglabājamo atkritumu daudzumu samazinātu līdz
10% no kopējā radītā sadzīves atkritumu daudzuma.

Apzinoties, ka mūsu pakalpojums ir viens no tiem, kuru
nepārtrauktība jānodrošina arī krīzes situācijā, veicām
visas darbības un nepieciešamās izmaiņas procesos, lai to
nodrošinātu.

Plāns paredz veidot arī spēcīgākus atkritumu apsaimniekošanas
reģionus, kas nozīmē, ka daļa no poligoniem, turpinot mērķtiecīgi
izmantot līdz šim izveidoto infrastruktūru, specializēsies
atsevišķos atkritumu apsaimniekošanas darbību veidos.

Uzņēmums turpināja pakalpojumu attīstību, balstoties uz
pašvaldību apstiprināto Ziemeļvidzemes reģionālo atkritumu
apsaimniekošanas plānu 2014.-2020. gadam.

Iepriekš minētais apliecina, ka ZAAO arī šis gads būs izmaiņu
un izaicinājumu pilns, ko ietekmēs gan Administratīvi teritoriālā
reforma, gan jauno atkritumu apsaimniekošanas reģionu
izveide.

Kopā ar Krimuldas novada domi modernizēta atkritumu
apsaimniekošanas infrastruktūra Krimuldas novada Raganā,
izbūvējot trīs pazemes atkritumu konteineru laukumus, kā
rezultātā gūta estētiskāka un pievilcīgāka vide daudzdzīvokļu
māju kvartālā. Arī Cēsu pilsētas Saules ielas daudzdzīvokļu māju
kvartālā izbūvēti trīs pazemes atkritumu konteineru laukumi.
Pilnveidojot pakalpojumu sniegšanas kvalitāti, visas atkritumu
savākšanas mašīnas aprīkotas ar video kamerām.

Nākotnes ieceres
Atkritumu apsaimniekošanas plānošana ilgtermiņā ir viens
no nozīmīgākajiem jautājumiem vides politikā ne tikai Eiropas
Savienībā, bet arī Latvijā, kas sekmēs virzību uz Eiropas

Lai virzītos uz aprites ekonomikas īstenošanu un veicinātu
atkritumu saimniecības attīstību, kopā ar sadarbības partneriem
īstenosim Latvijā pirmo atkritumu pārstrādes hakatonu
“DaibeZero”, dodot iespēju jauniem uzņēmējiem, zinātniekiem
un vides entuziastiem radīt inovācijas atkritumu izpētes un
pārstrādes jomā.
Uzņēmums ir izvirzījis jaunus mērķus un turpinās to īstenošanu
ietekmes uz vidi mazināšanā, pakalpojuma kvalitātes
nodrošināšanā un attīstībā, lai ieņemtu stabilu vietu tirgū un
nodrošinātu savu izaugsmi.
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ZAAO kapitāldaļu turētāji 28 pašvaldības:
Aloja, Amata, Ape, Baltinava, Balvi, Beverīna, Burtnieki,
Cēsis, Jaunpiebalga, Kocēni, Krimulda, Limbaži, Līgatne,
Mazsalaca, Naukšēni, Pārgauja, Priekuļi, Rauna, Rugāji,
Rūjiena, Salacgrīva, Saulkrasti, Strenči, Smiltene, Valka,
Valmiera, Vecpiebalga, Viļaka.

Pašvaldību uzņēmums ZAAO ir atzīts paraugs atkritumu
apsaimniekošanas nozarē Latvijā.
Uzņēmums piedāvā
kvalitatīvus atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumus
iedzīvotājiem un juridiskām personām visā Ziemeļvidzemes
atkritumu apsaimniekošanas reģionā, kā arī atsevišķos Malienas
un Pierīgas atkritumu apsaimniekošanas reģionu novados.
Darbības virziens
atkritumu savākšana, šķirošana, uzglabāšana, apstrāde,
pārkraušana, pārvadāšana, sagatavošana apglabāšanai,
apglabāšana un sabiedrības izglītošana vides jautājumos.

MALIENAS reģ.

KAUDZĪTES

Darbību īsteno saskaņā ar:

2

Ziemeļvidzemes reģionālo atkritumu apsaimniekošanas
plānu 2014.-2020. gadam, kurā ir noteikti sasniedzamie
rezultatīvie rādītāji;
SIA “ZAAO” vidējā termiņa stratēģiju 2015.-2020. gadam
atbilstoši normatīvo aktu prasībām un izvirzītajiem
kvalitātes kritērijiem;
SIA “ZAAO” Integrētās vadības sistēmas kvalitātes un
vides pārvaldības politiku.

VIDUSDAUGAVAS reģ.

GETLIŅI
RĪGAS reģ.

AUSTRUMLATGALES reģ.

Darbības reģions
sadzīves atkritumu apsaimniekošanas poligons/ elektroenerģijas ražošana
sadzīves atkritumu apsaimniekošanas poligons
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Organizatoriskā struktūra

ZAAO pārvaldes institūcijas ir dalībnieku sapulce un valde.
Dalībnieku sapulce ir augstākā ZAAO pārvaldes institūcija.
Dalībnieku sapulcei ir tiesības pieņemt arī tādus lēmumus, kas
ietilpst valdes kompetencē.

DALĪBNIEKU
SAPULCE

2020. gadā notikušas divas dalībnieku sapulces.
Būtiskākie pieņemtie lēmumi:

VALDES
PRIEKŠSĒDĒTĀJS

Apstiprināt 2019. gada pārskatu un revidentu 2020.gada
pārskata revīzijai;

Biroja
vadītāja

Apstiprināt budžetu un darbības plānu 2020.gadam;
Palielināt sabiedrības pamatkapitālu;
Apstiprināt sabiedrības statūtu jauno redakciju;
Apstiprināt sabiedrības budžetu 2021.gadam.

ZAAO izpildinstitūcija ir valde, kas sastāv no vienas personas valdes priekšsēdētāja, kas vada un pārstāv uzņēmumu. Valdi
ieceļ un atsauc ar dalībnieku sapulces lēmumu.
ZAAO ir meitas sabiedrība ar ierobežotu atbildību „ZAAO
ENERĢIJA”, kas nodrošina nepārtrauktu biogāzes ieguvi
no RAAC DAIBE poligona krātuvēm, elektroenerģijas un
siltumenerģijas ražošanu.”

Atkritumu
noglabāšanas
daļas vadītājs,
RAAC Daibe

Attīstības
vadītājs

Attīstības daļas
vadītājs,
IVS vadītājs

Ražošanas
vadītājs

Šķirotu
atkritumu
savākšanas
daļas vadītājs

DTP
vadītājs

Ražošanas
daļas
vadītājs

SA speciālists

Klientu
apkalpošanas
daļas vadītājs

Loģistikas
nodaļas
vadītājs

Finanšu daļas
vadītājs –
izpilddirektors

Transporta
nodaļas
vadītājs

NAS nodaļas
vadītājs

Personāla
daļas
vadītājs

Galvenais
grāmatvedis

IT daļas
vadītājs

DA vecākais
speciālists
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Korporatīvās pārvaldības
principi
ZAAO korporatīvās pārvaldības principi veidoti atbilstoši labas
pārvaldības praksei un ietvertie elementi ir priekšnosacījums
uzņēmuma mērķu sasniegšanai un tā vērtības pieaugumam.
Lai sasniegtu izvirzītos mērķus un uzdevumus, uzņēmums
veicina atbildīgas vides apziņas veidošanos sabiedrībā un īsteno
darbības noglabājamā atkritumu apjoma samazināšanai.

Ētika
ZAAO atbalsta godīgu biznesa praksi, kas balstīta uz ētikas
pamatprincipiem. Uzņēmumā ir izstrādāts Ētikas kodekss, kas
ietver darbinieku uzvedības un ētikas normas.
Uzņēmuma vadība ar savu rīcību un darba organizāciju veicina
kodeksa principu ievērošanu.
Darbinieki ir informēti par ZAAO ētikas prasībām, lai apzinātos
savas rīcības sekas.
Attiecības ar sadarbības partneriem balstās uz atsaucības,
godīguma un uzticēšanās principiem.

Nefinanšu
rādītāji

Uzņēmuma
riski
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Vīzija
Misija
Dalīties ar savu pozitīvo
pieredzi

Vērtības
Profesionāli darbinieki,
kvalitatīvi pakalpojumi, izglītoti
klienti un labāko pieejamo
tehnoloģiju izmantošana

Būt Latvijā atzītam paraugam
atkritumu apsaimniekošanas
jomā, ko atzīst partneri un
sabiedrība

Iekšējās kontroles sistēma un
risku vadība
ZAAO risku vadības mērķis ir savlaicīgi apzināt, novērtēt un
pārvaldīt būtiskākos riskus, lai nodrošinātu mērķu sasniegšanu
un mazinātu potenciālos zaudējumus vai kaitējumu uzņēmuma
reputācijai. Risku vadība ir integrēta vadības sistēmas procesos
un operatīvajā darbībā.
Lai nodrošinātu ZAAO stratēģisko mērķu sasniegšanu, sekmīgu
darbības pārraudzību un efektivitāti, uzņēmumā ir izveidota,
ieviesta un pastāvīgi tiek pilnveidota iekšējās kontroles sistēma
korupcijas un interešu konflikta riska novēršanai.
Uzņēmumā 2020. gadā tika veikti procesu vadības sistēmas un
finanšu vadības sistēmas auditi, kā arī veiktas audita ieteikumu
un apstiprināto veicamo darbību ieviešanas pārbaudes.
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Iepirktās preces un
pakalpojumi 2020. gadā %:
Kopējais
apjoms EUR

1,77 miljoni
Transporta
pakalpojumi

Degviela

37,80 %

Efektīvākai iepirkumu veikšanai uzņēmumā ir izveidota
IEPIRKUMU NORISES KĀRTĪBA, kas ir saistoša visiem
darbiniekiem, kuri atbild par attiecīgo darbības jomu.

Citi

Vides aizsardzība
ZAAO ir izveidota un tiek uzturēta Integrētās vadības sistēma,
kas atbilst starptautiskajiem kvalitātes un vides pārvaldības
standartiem LVS EN ISO 9001:2015 un LVS EN ISO 14001:2015.
Septembrī veiksmīgi noritēja sistēmas pārsertifikācijas audits
un vadības sistēma tika pārsertificēta nākamajiem trim gadiem.
„Bureau Veritas” auditori apstiprināja vadības sistēmas efektivitāti
un atbilstību minētajiem standartiem.
Uzņēmums lielu uzmanību velta pakalpojumu izpildes
optimizēšanai un darbinieku izglītošanai organizācijas kontekstā.
Veikta atkritumu savākšanas maršrutu izpildes efektivitātes
paaugstināšana, ierīkojot video sistēmu atkritumu savākšanas
mašīnām.

23,78 %

38,42 %

Snieguma kvalitātes uzlabošanai viens no galvenajiem
instrumentiem ir iekšējie auditi. Sistēmas ietvaros tiek izvērtēta
uzņēmuma darbības atbilstība normatīvo aktu prasībām un
ieinteresēto pušu vēlmēm.
Lai nodrošinātu ētisku attieksmi pret apkārtējo vidi un sniegtu
videi draudzīgu pakalpojumu, ZAAO
izstrādāta Vides
pārvaldības politika, kas virzīta uz atkritumu apsaimniekošanas
negatīvās ietekmes uz vidi mazināšanu, resursu taupīšanu un
to lietderīgu izmantošanu. Uzņēmums ar savu pamatdarbību
veicina piesārņojuma ierobežošanu darbības teritorijā.
Tika uzstādīt saules elektrostacija, nosakot zaļo kritēriju - AER
pašnodrošinājums. Saules parkā RAAC Daibe nepieciešamo
elektroenerģiju saražo lokāli vidēji 13% ar 0% SEG emisijām.
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intranets

iekšējās lietvedības
sistēma

elektroniskā saziņa

sms

whats app grupas

darbinieku apmācības

semināri

Personāla vadības mērķis ir veicināt darbinieku iesaisti un
rīcības atbilstību uzņēmuma vērtībām, tādējādi paaugstinot
uzņēmuma konkurētspēju un ilgtspējīgu attīstību.

Atalgojuma politikas principi darbiniekiem nosaka vienlīdzīgu
samaksu par vienādas vērtības darba ieguldījumu. Atalgojuma
elementi uz visiem darbiniekiem tiek attiecināti vienādā apmērā,
atbilstoši vienlīdzīgu tiesību principam.

Meitas uzņēmums
“ZAAO ENERĢIJA”

Iekšējās
komunikācijas
kanāli:

ZAAO vadība apzinās, ka darbinieki ir uzņēmuma pamatvērtība.
Uzņēmuma mērķu sasniegšanai ir nozīmīgas darbinieku
savstarpēji papildinošas kompetences.

Personāla politika sekmē darbinieku ieguldījumu ilgtermiņā
uzņēmuma stratēģisko mērķu īstenošanā. Darbinieki iesaistīti
uzņēmuma ilgtermiņa un īstermiņa mērķu izvirzīšanā, to izpildes
monitorēšanā. Tiek veicināta to lojalitāte, motivācija un iesaiste
lēmumu pieņemšanā.

Uzņēmuma
riski

sanāksmes
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Galvenie rādītāji
Darbinieku vidējais
skaits 2020.gadā

164

Vīrieši

60,4 %

Darbinieku
dzimumu
proporcija, %

20 un vairāk gadi
Sievietes

39,6 %

2020. gadā investēts
mācībām vidēji uz vienu
darbinieku

73 EUR

Līdz 5 gadiem

56,1 %

10 -20 gadi

23,8 %

Profesionāli
darbinieki —
uzņēmuma
lielākā vērtība.
ZAAO investē
profesionālo prasmju
vairošanā, nodrošinot
apmācības un karjeras
izaugsmes iespējas.

6,1 %

Darbinieku
darba stāžs %

5 -10 gadi

14 %

51 gads un vairāk

42,7 %
41-50 gadi

31,1 %

Darbinieku
sadalījums
pa vecuma
grupām, %

20-30 gadi

7,3 %

Vidējā speciālā

40,8 %

Pamata

31-40 gadi

Augstākā

Darbinieku
izglītība %

15,9 %
Doktors

12,8 %

0,6 %

Vidējā

Maģistrs

18,9 % 22 %

7,9 %
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rādītāji

Uzņēmuma
riski

Meitas uzņēmums
“ZAAO ENERĢIJA”

Plāni
2021. gadam

Uzņēmums organizē
regulāras mācības dažādās
profesiju grupās, uzlabojot
prasmes teicamai klientu
apkalpošanai un drošas
darba vides uzturēšanai.
Ikgadējas iekšējās apmācības:
atkritumvedēju vadītājiem, atkritumu
savācējiem
Speciālistiem-EKO laukumu pārziņiem
un EKO laukumu pārziņiem
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Motivējošie pasākumi

Darba drošība un aizsardzība

Uzņēmuma vadība un darbinieku pilnvarotie pārstāvji
2020.gadā vienojušies par Darba koplīgumu.

Viena no uzņēmuma galvenajām prioritātēm ir darbinieku drošība, darba
drošības prasībām atbilstoša darba vide, aprīkojums, speciālais darba apģērbs,
kolektīvie un individuālie aizsardzības līdzekļi un nepieciešamie uzlabojumi
ikdienas darbu izpildes laikā.

Lai nodrošinātu labvēlīgus darba apstākļus:

Nelaimes gadījumi uzņēmumā tiek reģistrēti un izmeklēti atbilstoši Latvijas
Republikas normatīvajiem aktiem. Regulāri tiek apzināti darba riski un plānoti
pasākumi to novēršanai. Tiek veikti iekšējie darba vides uzraudzības auditi. Tiek
organizētas praktiskās un teorētiskās mācības darba aizsardzībā un ugunsdrošībā.
Izstrādāts Profesiju (amatu) un darba vietu saraksts, kur veselības stāvokli var
ietekmēt kaitīgie darba vides faktori.
tiek nodrošināta
veselības un
nelaimes gadījumu
apdrošināšana

līdzfinansēta
briļļu vai
kontaktlēcu
iegāde

paredzētas
sociālās
garantijas un
pabalsti

piešķirtas
apmaksātas
brīvdienas,
papildatvaļinājumi

2020.gadā, sakarā ar Covid-19 infekcijas izplatību valstī, uzņēmumā tika veikti
dažādi darbinieku veselības aizsardzības pasākumi – darbinieki nodrošināti ar
individuālajiem aizsarglīdzekļiem (dezinfekcijas līdzekļi, aizsargmaskas, cimdi
u.tml.), izveidotas darbinieku plūsmu grupas, izstrādātas un ikdienas darbā
ieviestas instrukcijas darba organizēšanai, lai samazinātu iespēju Covid 19
izplatībai uzņēmumā.

Prakses iespējas
Uzņēmums augstākās izglītības iestāžu studentiem, tehnikumu un profesionālo
izglītības iestāžu audzēkņiem piedāvā iespēju praktizēties dažādās uzņēmuma
struktūrvienībās.
apmaksāts
peldbaseina
apmeklējums
veselības
uzlabošanai

apmaksāti
dažādi pasākumi
darbinieku
bērniem

sniegts atbalsts
darbiniekiem, kuru
bērni uzsāk skolas
gaitas

2020.gadā uzņēmumā praktizējās darbībai noteiktajā profesijā vai studiju
virzienā:
3 dažādu augstskolu studenti
4 Valmieras tehnikuma audzēkņi
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Notikumi

Gada
notikumi
labās prakses
popularizēšanā

ZAAO darbības reģiona
komunikācijas speciālisti
un pasākumu organizatori
pulcējās URDĀ, lai diskutētu par labāko pieredzi
videi draudzīgu pasākumu
organizēšanā.

Darbības
novērtējums

Pausts viedoklis diskusijā par industriālo
parku attīstību pasākumā
“Pēcpusdiena ar mēru”
Valmierā.

Dalīšanās pieredzē par zaļo
atkritumu vākšanu. Seminārs
“Mana
zaļā
pašvaldība”
Babītes novadā.

Mediju brokastīs klātesošie
iepazīstināti ar atkritumu
pārstrādes problemātiku
un hakatona “DaibeZero”
plānoto norisi.

ZAAO valdes priekšsēdētājs
Gints Kukainis LIAA oficiālās
vizītes laikā Ukrainas
Čerņivcu apgabala
pašvaldību va-dītājiem
prezentēja atkritumu
apsaimniekošanas sistēmu,
kuru Ziemeļvidzemes pašvaldības pirms 20 gadiem
izveidoja ar mērķi nodrošināt
vienlīdzīgi kvalitatīvu pakalpojumu visā darbības
reģionā.

Vides izglītības programmas,
kas tiek īstenota Dabas un
tehnoloģiju parkā “URDA”
izklāsts sanāksmē “Virzība
uz “jauno plastmasas
ekonomiku”: šķēršļi,
pasā-kumi un politikas,
turpmākās darbības”.

Cēsu uzņēmēju forumā 2020
ZAAO valdes priekšsēdētājs
Gints Kukainis diskutēja par
apģērba dzīves ciklu un
dalījās ar uzņēmuma pieredzi
tekstila apsaimniekošanā.

Dalība “Vidzemes
Uzņēmēju dienās 2020”,
sniedzot konsultācijas
par pareizu atkritumu
šķirošanu un piedāvājot
virtuālās realitātes spēli,
lai iedzīvotāji uzlabotu
zināšanas par atkritumu
dalīto vākšanu.
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Vizītes
Vides aizsardzības un
reģionālās attīstības (VARAM)
ministrs Juris Pūce un VARAM
eksperti ar ZAAO pārstāvjiem,
uzņēmuma darbības reģiona
pašvaldību vadītājiem un
izpilddirektoriem pārrunāja
atkritumu apsaimniekošanas
nozares aktualitātes. Īpaša
uzmanība sarunās veltīta
Atkritumu apsaimniekošanas
valsts plāna 2021.-2028.
projektā paredzamajiem
nozares izaicinājumiem.

Latvijas Pašvaldību
savienības valdes
sēdes dalībnieki izzināja
uzņēmuma īstenotās vides
izglītības mācību saturu
un reģionālo atkritumu
apsaimniekošanas centra
Daibe darbības prioritātes.

Satiksmes ministrs
Tālis Linkaitis novērtēja
pievadceļa stāvokli, kas
ved uz Reģionālo atkritumu
apsaimniekošanas centru
‘’Daibe’’, kā arī uz Dabas un
tehnoloģiju parku, iepazinās
ar uzņēmuma redzējumu
vides izglītības īstenošanā.

Pašvaldību delegācijas no
Beverīnas un Smiltenes
novadiem iepazinās ar
atkritumu apsaimniekošanas
sistēmu un vides izglītības
aktivitātēm un tādejādi ikdienā
varētu vēl vairāk motivēt
savus iedzīvotājus iesaistīties
izmantotā iepakojuma
nodošanai pārstrādei.

Darbības novērtējums
Ilgtspējas indeksā novērtēts ar
Zelta kategorijas godalgu.
Uzņēmums demonstrē atklātību un caurskatāmību, tiecas
paplašināt un pielāgot savus riska vadības procesus,
korporatīvās atbildības stratēģijā iekļauj skaidrus un
izmērāmus mērķus.
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Labs

81%
Laba

97 %
Viduvēja

2%

Viduvējs

Sadarbība
ar ZAAO
2020. gadā

Slikta

0,5 %
DARBINIEKI

MEDIJI
ĪPAŠNIEKI
SADARBĪBAS
PARTNERI

Darbības
novērtējums

Ikgadējs Klientu apmierinātības mērījums

Ieinteresētās
puses
KLIENTI

Gada
notikumi

5%
Slikts

0,4 %

ZAAO
ieguldījums
nozares
attīstībā
2020. gadā

Nevaru novērtēt

14 %

Sadarbība ar ieinteresētajām pusēm tiek īstenota arī ar diskusiju
un semināru palīdzību.

Kopējais ZAAO klientu apmierinātības indekss (KAI) - 77
punkti no iespējamiem 100.

Notiek ikgadēji semināri pašvaldību speciālistiem, lai sekmētu
efektīvu savstarpējo sadarbību iedzīvotāju informēšanā par
atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumiem un nozares
aktualitātēm un kopīgi virzītu iedzīvotāju paradumus dabas
resursu saudzēšanā.

Saņemtas klientu rekomendācijas sekmīgai sadarbības
turpināšanai un pakalpojumu pilnveidošanai.

Tiek gatavots ikmēneša darbības pārskats “ZAAO Vēstnesis”.
Tajā apkopota informācija kapitāldaļu turētājiem par paveiktiem
darbiem un plānotām aktivitātēm, aktualitātēm atkritumu
apsaimniekošanas un vides aizsardzības jomās.
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Vairāk
www.daibezero.lv

Lai virzītos uz aprites ekonomikas īstenošanu un veicinātu
atkritumu saimniecības attīstību, ZAAO kopā ar Latvijas
Investīciju un attīstības aģentūru, Valmieras biznesa
inkubatoru un citiem sadarbības partneriem vēlas dot
iespēju jauniem uzņēmējiem, zinātniekiem un vides
entuziastiem līdzdarboties Latvijai svarīgos procesos,
radot inovācijas atkritumu izpētes un pārstrādes jomā trim
atkritumu veidiem – riepām, stikla šķiedras atkritumiem un
no atkritumiem iegūstamajam kurināmajam (NAIK).

Atbalsts
Uzņēmums atbalsta ZAAO darbības reģiona pašvaldību
rīkotos novadu sakopto sētu konkursus. Tādējādi sekmēta
pašvaldību saistošo noteikumu ievērošana, veicinot
atkritumu apsaimniekošanas pakalpojuma izmantošanu un
videi draudzīgu atkritumu apsaimniekošanu.
ZAAO balva – 6 bezmaksas atkritumu izvešanas reizes pasniegta 13 skaistāko mājsaimniecību īpašniekiem
4 novados.
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Dalība

asociācijās, apvienībās
un nacionālās biedrībās
ZAAO pārstāvība dažādās
sabiedriskās organizācijās un
apvienībās nodrošina aktuālu
informāciju par nozares
aktualitātēm, iesaisti un savu
interešu pārstāvību nacionālo
politikas dokumentu, standartu un
tiesību aktu izstrādē.

Gada
notikumi

Darbības
novērtējums

Ieinteresētās
puses

ISWA

Dalība asociācijās,
apvienībās

Pakalpojumu
raksturojums

Nefinanšu
rādītāji

LASUA 

Uzņēmuma
riski

Meitas uzņēmums
“ZAAO ENERĢIJA”

LASA

INTERNATIONAL
SOLID WASTE ASSOCIATION

LATVIJAS ATKRITUMU SAIMNIECĪBAS
UZŅĒMUMU ASOCIĀCIJA

LDDK

LTRK

LKB

LATVIJAS TIRDZNIECĪBAS
UN RŪPNIECĪBAS KAMERA

LATVIJAS KVALITĀTES
BIEDRĪBA

LPVA

LASAP

LBA

LATVIJAS DARBA DEVĒJU
KONFEDERĀCIJA

LATVIJAS PERSONĀLA
VADĪŠANAS ASOCIĀCIJA

LATVIJAS ASOCIĀCIJA SABIEDRISKO
ATTIECĪBU PROFESIONĀĻIEM

Plāni
2021. gadam

LATVIJAS ATKRITUMU
SAIMNIECĪBAS ASOCIĀCIJA

LATVIJAS BIOGĀZES ASOCIĀCIJA
(PĀRSTĀV MEITAS UZŅĒMUMS
“ZAAO ENERĢIJA”)
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Sadzīves atkritumu
apsaimniekošana
Pēc apgrozījuma lielākais darbības segments.

Sadzīves
atkritumu
apsaimniekošana

Reģionālā atkritumu
apsaimniekošanas
centra “Daibe”
darbības
nodrošināšana

Pakalpojumu
raksturojums

Mērķtiecīga
sabiedrības
izglītošana un
informēšana

Dalīti vākto
atkritumu
apsaimniekošana

Elektroenerģijas
un siltuma
ražošana

Pakalpojums nodrošināts visā ZAAO darbības reģionā
gan iedzīvotājiem, gan juridiskām personām.
Konsultācijas par pakalpojumiem klientiem pieejamas
- Valmieras birojā un EKO laukumos – birojos Cēsīs,
Limbažos, Saulkrastos.
Tiešsaistes līgumu datu bāze “LAIPA” pieejama 22
pašvaldībām: Limbažu, Amatas, Cēsu, Līgatnes,
Pārgaujas, Smiltenes, Salacgrīvas un Alojas, Raunas,
Valmieras, Priekuļu, Krimuldas, Valkas, Viļakas,
Saulkrastu, Beverīnas, Burtnieku, Jaunpiebalgas,
Kocēnu, Strenču, Vecpiebalgas un Rūjienas novados.
Tiešsaistes līgumu datu bāzes plašākas ieviešanas
mērķis ir sekmēt sabiedrības videi draudzīgu rīcību un
mazināt nelegālu atkritumu izmešanu apkārtējā vidē.
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Dalīti vākto atkritumu apsaimniekošana

Pakalpojumu
izmanto

2703
klienti
Pakalpojums ieviests
Turpināts attīstīt individuāli dalīto atkritumu savākšanas
pakalpojumu. 2020.gadā pakalpojums uzsākts arī Strenčos.
Privātmāju iedzīvotājiem ir iespēja ikdienā ērtāk šķirot
atkritumus savā mājsaimniecībā.

Nolietotās elektrotehnikas
vākšanas akcija
“ELEKTRONIKAS ŠĶIRATLONS”

Valkā
Strenčos

Pilsēta

mazināt šo atkritumu nonākšanu tam
neparedzētās vietās, nododot resursus
atkārtotai izmantošanai.

1057

Iepakojuma
konteineru
skaits
1041

Stikla
konteineru
skaits
834

Valka

132

130

114

Cēsis

457

456

357

Smiltene

311

305

250

Rezultāts –

Saulkrasti

493

487

413

Limbaži

119

117

98

20 EKO laukumos kopā savākti 49475 kg
dažādas elektroiekārtas.

Strenči

50

49

50

Valmiera

Klientu skaits

Valmierā

Mērķis –

Limbažos

Smiltenē
Saulkrastos

Cēsīs

Iedzīvotāji tiek aicināti nodot neizjauktu
nolietoto
dažāda
izmēra
sadzīves
elektrotehniku EKO laukumos.
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RAAC teritorijā veiktās darbības:

Otrreizējo izejmateriālu
sašķirošana un
sagatavošana nodošanai
pārstrādei

Reģionālais atkritumu
apsaimniekošanas centrs (RAAC)
„Daibe”
Vienīgā legālā Ziemeļvidzemes reģiona cieto sadzīves
atkritumu apstrādes un noglabāšanas vieta, kas darbību
uzsāka 2004. gadā un 16 darbības gados ir attīstījusies
par reģionālu atkritumu apsaimniekošanas centru.
RAAC savu darbību nodrošina atbilstoši Eiropas Savienības un Latvijas
likumdošanas prasībām.
Vides aspekts - nodrošināts siltumnīcefekta gāzu (SEG) emisiju samazinājums,
kas atbilst 5410.3 t/CO2 ekvivalentam.
Ievestas ~ 66 tūkst. tonnas dažādu veidu atkritumu.

Zaļo un citu bioloģiski
noārdāmo atkritumu
kompostēšana

Atkritumu
apglabāšana

Sagatavots pārstrādei 13669 tonnas

Pieņemtas 3231 tonnas
kompostējamo materiālu

Pēc apstrādes noglabātas ~
30,7 tūkst. tonnas

Atkritumu priekšapstrāde
un sagatavošana
apglabāšanai

Poligona Biogāzes
ieguve un
apsaimniekošana

Savāktā infiltrāta
attīrīšana

No ievestiem
sadzīves atkritumiem 48%
apglabāti, 52% - izmantoti
poligona infrastruktūras
uzlabošanā vai nodoti pārstrādei.

Nodrošina SIA „ZAAO” meitas
uzņēmums SIA „ZAAO Enerģija”.

No poligona savāktais infiltrāts
tiek attīrīts reversās osmozes
attīrīšanas iekārtās, kuru
attīrīšanas jauda ir 7 m3/h.

citiem atkritumiem 43% apglabāti,
57% - izmantoti poligona
infrastruktūras uzlabošanā vai
nodoti pārstrādei.

Vairāk informācijas par SIA “ZAAO
Enerģija” 26. lapaspusē

Attīrīti 39349 m3 infiltrāta.
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Vides izglītība
ZAAOvides pārvaldības politika nosaka, kaVides izglītības nodrošināšana
uzņēmuma darbības reģionā ir stratēģisks ZAAO darbības virziens un
uzņēmums ar dažādām aktivitātēm un kampaņām veic sabiedrības
izglītošanu, informēšanu un iesaisti vides kvalitātes uzlabošanā.
Lai veicinātu mūsdienīgu, videi draudzīgu atkritumu apsaimniekošanu
un piesārņojuma mazināšanu, ZAAO piedāvā vides izglītības aktivitātes
un interešu izglītības mācību programmas, kas tiek īstenotas dabas un
tehnoloģiju parkā “URDA” (DTP “URDA”), RAAC “Daibe” teritorijā.

2019./2020. mācību gadā vispārizglītojošām izglītības iestādēm
iespēja piedalīties bērnu un jauniešu interešu izglītības programmā
par tēmām Zeme, Uguns, Ūdens un Gaiss.
2020./2021. mācību gadam izstrādātas jaunas mācību tēmas ar
kompetenču pieeju un pielāgotu saturu mācību jomām. Tēmas –
“Es un mani atkritumi”, “Atkritumi un enerģija”, “Resursi manās rokās”,
“Dzīve bez atkritumiem”, “Es-dabas sastāvdaļa”.

2020. gadā kopā apmācīti

695 1673

pirmsskolēni

skolēni

(klātienes un
tiešsaistes nodarbības)

Interešu izglītības mācību
programmas paredzētas:
pirmsskolēniem
skolēniem			
pieaugušajiem

Notikuši pasākumi
ģimenes dienas
pasākums ar 30
apmeklētājiem;

izbraukuma
pasākumi pašvaldību
organizētajos
pasākumos.

Mācības piedalījušies

2368
skolēni
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“Atklāj
profesiju”

“Es.Vide.
Drošība”
1.-4.klašu
skolēniem
reizi mēnesī
drošības diena

10.-12.klašu
skolēniem
mācību diena
sadarbībā ar Latvijas augstākās
izglītības iestādēm:

sadarbībā ar:

VOLVO

VALSTS POLICIJA

AUTOSKOLA “LAURIS-S”

Skolēni, drošības dienas ievaros, iepazīst:

Plāni
2021. gadam

VIDZEMES AUGSTSKOLA

LATVIJAS UNIVERSITĀTE

DAUGAVPILS UNIVERSITĀTE

RĪGAS TEHNISKĀS
UNIVERSITĀTES CĒSU FILIĀLE

Sadarbības līgumi ar Latvijas augstākās izglītības iestādēm paredz :

vides jautājumus

aktīvu iesaisti sabiedrības izglītošanā vides jautājumos

drošības noteikumus uz ceļa

zinātniskās un materiālas bāzes izmantošanu pētniecībā

piedalās reālu situāciju modelēšanā, izmēģina apsēsties pie smagās
automašīnas stūres un uz brīdi iejusties autovadītāja lomā

sadarbību kopīgu semināru, konferenču, vispārizglītojošu pasākumu
organizēšanā un citās aktivitātēs

2020.gadā drošības diena “Es.Vide.Drošība” notika divas reizes.

2020.gadā “Atklāj profesiju” notika divas reizes.
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“Radi,
lieku
neradot”

“Ģimenes
dienas”

Īstenotie projekti
sadarbībā ar biedrību
“Daibes ilgtspējas centrs”

Uzsākts Latvijas vides
aizsardzības fonda (LVAF)
finansēts vides apziņas
veicināšanas projekts
jauniešiem:

Reizi ceturksnī
plānots
pasākums,

kurā ģimenēm ir iespēja izzināt dažādas vides tēmas
un iegūt padomus, kā saudzēt apkārtējo vidi. Pasākums
noritēja vienu reizi, kurā piedalījās 30 dalībnieki.

Interesentiem tiek piedāvāts
apmeklēt RAAC “Daibe”,
lai iepazītu atkritumu
apsaimniekošanas procesus.

Gada laikā izzinošā braucienā pa
RAAC “Daibe” devušies dažāda
vecuma pārstāvju un interešu
grupas, kopumā

2500
ekskursanti

Projekts-kampaņa
Mērķis
sniegt jauniešiem iespēju padziļināti apgūt vides
tēmas par aprites ekonomiku
rosināt domāt un radīt jaunus risinājumus
materiāliem, kuriem nav plaša pārstrāde
radīt iespēju dalīties ar savu labo praksi
atkritumu samazināšanā un pārveidē
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Ziemeļvidzemes
reģions

92.86%

nefinanšu rādītāji

Malienas
reģions

2.39%
Pierīgas
reģions

4.76%
Savākto un realizēto otrreizējo izejvielu
daudzums 2015.-2020. gadā, tonnas

Savākto atkritumu daudzums
2015.-2020. gadā, tonnas
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Savāktais atkritumu apjoms pa atkritumu
apsaimniekošanas reģioniem 2020.gadā, %

Uzņēmumu un nozari raksturojoši

2015

Meitas uzņēmums
“ZAAO ENERĢIJA”

2017

Nešķiroti sadzīves atkritumi

2018

2019

0

2020

Dalīti savāktās otrreizējās izejvielas

2015
Pārējie

2016

2017

2018

Savāktais otrreizējo izejvielu daudzums, t

2019

2020

Realizētais otrreizējo izejvielu daudzums, t

Apsaimniekoto
atkritumu
daudzuma izmaiņas
saistītas ar
tautsaimniecības
attīstību.
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Infrastruktūra
atkritumu dalītai
vākšanai
Darbības reģionā publiski pieejami konteineri
atkritumu dalītai vākšanai, proporcionāli
novados dzīvojošo iedzīvotāju skaitam
(atbilstoši MK noteikumiem Nr.788).

20

EKO
laukumi

614
EKO
punkti

Gada
notikumi

Darbības
novērtējums

Ieinteresētās
puses

Dalība asociācijās,
apvienībās

Pakalpojumu
raksturojums

Līgumi par
sadzīves atkritumu
apsaimniekošanu

PET režģi
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Atkritumu apsaimniekošanas
līgumu skaits 2015.-2020.gadā
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EKO laukumu darbības rādītāji
2015.-2020.gadā
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RAAC Daibe ievesto un noglabāto
atkritumu apjoms 2015.-2020.gadā, t
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Uzņēmuma riski
Uzņēmuma darbība pakļauta gan ekonomiskiem, gan
sociāliem riskiem.

SIA “NAMSAIMNIEKS”

SIA “VALKAS
NAMSAIMNIEKS”

SIA “FIRMA MADARA 89”

Ja valstī mazinās ekonomiskā aktivitāte ražošanas,
tirdzniecības, pakalpojumu un būvniecības nozarēs, samazinās
iedzīvotāju ienākumi. Tas ietekmē apsaimniekojamo atkritumu
apjomu.
ZAAO izvērtē un savlaicīgi identificē riskus savai darbībai, lai
mazinātu iespējamo finanšu un citu risku negatīvo ietekmi uz
uzņēmuma darbību un finansiālo stāvokli.
2020.gadā tika veikta COVID-19 risku analīze.

SIA “SMILTENES NKUP” MAXIMA LATVIJA SIA

CĒSU NOVADA
PAŠVALDĪBA

Uzņēmums savā darbā nepielieto finanšu un atvasinātos
finanšu instrumentus.
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Meitas uzņēmums

“ZAAO ENERĢIJA”

Saražotās elektroenerģijas apjoms
(MWh) pa gadiem
1 200

Nodrošināta nepārtraukta
poligona biogāzes ieguve
no RAAC Daibe atkritumu
noglabāšanas 1. un 2. atkritumu
krātuvēm.
• Savākti - 736 093 Nm biogāzes.
3

• Savāktās un utilizētās poligona
biogāzes apjoms nodrošina
siltumnīcas efekta gāzu (SEG)
emisiju samazinājums, kas atbilst
5410 t/CO2 ekvivalenta.

2020. gadā izbūvētas papildus
gāzes savākšanas trases.
• Nodrošināta poligona gāzes
ieguve no CSA poligona „Daibe”
1. un 2. atkritumu noglabāšanas
krātuves
Biogāzes izmantošana
siltumenerģijas un
elektroenerģijas ražošanā.
Saražotas 1163,175 MWh
elektroenerģijas.

Aptuveni 12% no saražotās
elektroenerģijas tiek izmantota
pašpatēriņam ražošanas
procesu nodrošināšanai, atlikusī
elektroenerģija tiek pārdota
AS “Elektroenerģijas publiskais
tirgotājs”.
Efektīvi izlietotas 570,61 MWh
siltumenerģijas. Siltumenerģija
apkures sezonā lietderīgi
izmantota RAAC Daibe biroja
telpu, ražošanas ēku un DTP
URDA apsildei un beramkravu
žāvēšanai.
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Nozīmīgākais darbs būs uzsākt Reģionālā atkritumu
apsaimniekošanas plāna izstrādi jaunam atkritumu
apsaimniekošanas reģionam, kas būs viens no pieciem,
Atkritumu apsaimniekošanas valsts plānā 2021.-2028. gadam,
noteiktajiem reģioniem valstī.

Turpināsim atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumu
nodrošināšanu darbības reģionā, kas ietver atkritumu savākšanu,
šķirošanu, transportēšanu, apstrādi un noglabāšanu videi draudzīgā
veidā, kā arī sabiedrības informēšanu un izglītošanu, saskaņā IVS
noteikto politiku un mērķiem 2021.gadam.

Plānā ietversim pakalpojuma attīstību bioloģiski noārdāmo
atkritumu (BNA) savākšanā un pārstrādē, ko plānots īstenot
RAAC “Daibe”. ZAAO ir saņēmis apstiprinājumu no Centrālās
finanšu un līgumu aģentūras par projekta “Bioloģiski
noārdāmo atkritumu pārstrādes rūpnīcas “Daibe” izveide”
īstenošanu.

Plānotas investīcijas infrastruktūras attīstībā RAAC “Daibe” gan
atkritumu pārstrādes procesu veicināšanā, gan notekūdeņu
attīrīšanas procesu efektivitātes uzlabošanā.

Uzņēmums ir iesaistījies LIFE programmas Integrētā atkritumu
apsaimniekošanas projekta “No atkritumiem uz resursiem
Latvijā – Reģionālās ilgtspējības un aprites veicināšana
ar atkritumiem kā resursiem” vairākās aktivitātēs, ar mērķi
veicināt aprites ekonomikas principu attīstību savā darbības
reģionā un dalīties ar to pieredzē.

Būtisks akcents tiks likts uz pakalpojumu sniegšanas digitalizācijas
attīstību, izstrādājot jaunu mājas lapu, aplikāciju un klientu sistēmu,
kas mūsu klientiem pakalpojuma saņemšanai dos iespēju veikt
nepieciešamās darbības e-vidē daudz ērtāk.
Ir iecerēts interaktīvas kartes LAIPA PLUS formātā informēt
sabiedrību, un ar tās līdzdalību palīdzēt pašvaldībām
identificēt īpašumus, kuros nav noslēgts līgums par atkritumu
apsaimniekošanu.
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