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Vadības ziņojums
un pieejamākas, kā arī videi draudzīgākas atkritumu
apsaimniekošanas sistēmas attīstību.
Tika turpināti iesāktie projekti, nodrošinot dalītās atkritumu vākšanas sistēmas pilnveidošanu atbilstoši pašvaldību apstiprinātajam “Ziemeļvidzemes reģionālajam atkritumu apsaimniekošanas plānam 2014-2020. gadam” un
uzņēmuma attīstības stratēģijai, kā arī īstenoti sabiedrības izglītošanas pasākumi, lai piedāvātie pakalpojumi
būtu ne tikai ērti un pieejami, bet arī izprotami, un veicinātu vides ilgtspējīgu rīcību. Iedzīvotāju ērtībām 2017.
gadā tika izveidots jauns, jau 21 EKO laukums ZAAO darbības reģionā - Vecpiebalgas novada Taurenē.
Sadarbībā ar reģiona pašvaldībām uzņēmums turpināja vides iniciatīvas “100 darbi Latvijai” aktivitātes,
uzsverot katra reģiona iedzīvotāja lomu sakārtotas
vides veidošanā.
Šajā gadā ZAAO guva apstiprinājumu integrētās vadības
sistēmas atbilstībai LVS EN ISO 9001:2015 un LVS EN ISO
14001:2015 starptautiskajiem standartiem, kas norāda
uz kvalitatīvu un videi draudzīgu saimniecisko darbību.
Aivars Sirmais
SIA “ZAAO” valdes priekšsēdētājs

Gada stratēģiskie akcenti
SIA “ZAAO”(ZAAO) ir aizvadījis savu deviņpadsmito
darbības gadu, nākamais ir jubilejas – 20. pastāvēšanas gads, kad ir iemesls atskatīties un novērtēt paveikto, vienlaikus pārdomājot virzību nākotnē.
2017. gadā uzņēmums lielu uzmanību veltīja sadarbības nostiprināšanai ar klientiem, pašvaldībām un
partneriem. Īstenotās darbības bija vērstas uz ērtākas

Finansiālie rādītāji
Finansiālās darbības rādītāji, salīdzinot ar iepriekšējo, gadu ir nedaudz pasliktinājušies, kas galvenokārt
saistīts ar ražošanas izmaksu pieaugumu. Neto apgrozījuma palielinājies, to savukārt ietekmējis preču un
pakalpojumu cenu pieaugums, kā arī sniegto pakalpojumu apjoms. Veiksmīgi, sadarbībā ar pašvaldībām,
tiek ieviesta tiešsaistes sistēma par visu mājsaimniecību iesaistīšanos atkritumu apsaimniekošanas sistēmā. Sabiedrības finansiālais stāvoklis ir stabils un, lai
tā savlaicīgi spētu norēķināties par savām saistībām, ir
ieviesti vairāki ražošanas procesu optimizācijas pasākumi, kā arī palielinātas pakalpojumu cenas.

Nākotnes ieceres
2018. gadā uzņēmums koncentrēs atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumu sniegšanu tikai savu dalībnieku
pašvaldību teritorijās, nodrošinot pakalpojumu sniegšanas efektivitāti, veicinot klientu vides apziņas veidošanos. Tādējādi ZAAO arī turpinās pildīt Publisko iepirkumu
likumā noteikto pienākumu vismaz 80% no finanšu apgrozījuma nodrošināt no sadzīves atkritumu apsaimniekošanas pakalpojuma sniegšanas to pašvaldību teritorijā, kas ir tās dalībnieces. Iepriekšējā gadā šī proporcija
veidoja 94% no uzņēmuma kopējā finanšu apgrozījuma.
Plānots turpmākajos gados būtiskus līdzekļus novirzīt
Reģionālā atkritumu apsaimniekošanas centra (RAAC)
“Daibe” un dalītās atkritumu vākšanas sistēmas attīstībai, lai nodrošinātu valsts normatīvajos aktos noteiktās prasības par apglabājamo atkritumu daudzuma
samazināšanu, kā arī sasniegtu Eiropas Savienības noteikto ambiciozo mērķi – 2030.gadā poligonā apglabāt ne vairāk kā 10% no savāktajiem atkritumiem
ZAAO regulāri veic ievērojamu sabiedrības informēšanas un izglītošanas darbu ar mērķi radīt izpratni par
pareizu atkritumu apsaimniekošanu un cilvēku rīcības
sekām uz vidi. Lai uzlabotu un dažādotu izglītošanas
aktivitātes, ir noslēgti vairāki sadarbības līgumi ar augstākās izglītības iestādēm par sadarbību pētnieciskajos projektos un mācību procesa atbalstu.
2016.gadā ZAAO uzsāka vides iniciatīvu“ 100 darbi
Latvijai”. Tās mērķis ir apvienot mūsu darbu, spēku un
gudrību, lai līdz Latvijas simtgadei dāvātu Vidzemei un
Latvijai 100 godprātīgi un labi paveiktus darbus vides
jomā. 2017.gadā kopīgiem spēkiem jau realizēti vairāki vērtīgi darbi, bet ieceru ir vēl vairāk. ZAAO aicina iesaistīties iniciatīvā - jo viens var izdarīt daudz, bet kopā
mēs varam ievērojami vairāk!
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Uzņēmuma raksturojums, attīstība un gada svarīgākie notikumi
Pašvaldību uzņēmums ZAAO ir atkritumu apsaimniekošanas nozares līderis Latvijā.
Uzņēmums piedāvā kvalitatīvus atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumus iedzīvotājiem un juridiskām
personām visos Ziemeļvidzemes atkritumu apsaimniekošanas reģiona novados, kā arī atsevišķos Malienas un

Rīgas atkritumu apsaimniekošanas reģiona novados.
Darbības virziens ir atkritumu savākšana, šķirošana,
uzglabāšana, apstrāde, pārkraušana, pārvadāšana,
sagatavošana apglabāšanai, apglabāšana un sabiedrības izglītošanas vides jautājumos.
100% kapitāldaļu pieder 28 pašvaldībām.

ZAAO DARBĪBAS REĢIONS

Pārvalde
Uzņēmuma dalībnieku sapulce ir augstākā pārvaldes
institūcija. Tās galvenie pienākumi ir:

•
•
•

uzraudzīt, lai uzņēmums strādātu atbilstoši likumiem,
statūtiem un dalībnieku sapulces lēmumiem;
apstiprināt gada pārskatus un peļņas sadali;
ievēlēt revidentu.

2017. gadā notikušas divas dalībnieku sapulces, kurās
būtiskākie pieņemtie lēmumi bija apstiprināt 2016.
gada pārskatu, apstiprināt revidentu un noteikt ZAAO
darbības virzienu turpmākajā laika periodā. Tika apstiprināta projekta “Bioloģiski noārdāmo atkritumu
pārstrādes iekārtu izveide Ziemeļvidzemes RAAC Daibe” sagatavošana iesniegšanai ES Kohēzijas fonda līdz
finansējuma saņemšanai.
Uzņēmuma izpildinstitūcija ir valde, kas sastāv no
vienas personas - valdes priekšsēdētāja, kurš vada un
pārstāv uzņēmumu bez ierobežojumiem. Valde darbojas atbilstoši statūtiem un veic uzņēmuma vadību,
nosakot stratēģisko virzību, attīstības plānus, mērķus
un politikas.
Uzņēmumam ir meitas sabiedrība ar ierobežotu atbildību „ZAAO ENERĢIJA”, kas nodrošina nepārtrauktu
biogāzes ieguvi no poligona krātuves, elektroenerģijas un siltumenerģijas ražošanu.
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Būt Latvijā atzītam paraugam
atkritumu apsaimniekošanas
jomā, ko atzīst partneri
un sabiedrība

VĪZIJA

VĒRTĪBAS

MISIJA

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

Dalīties ar savu
pozitīvo pieredzi

Integrētā vadības sistēma
ZAAO ir izveidota, ieviesta 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.
2017. gada septembrī veiksmīgi noritēja integrētās vadības sistēmas audits. „Bureau Veritas” auditori, veicot
sistēmas pārsertifikācijas auditu, atzinīgi novērtēja tās
efektivitāti, darbinieku kompetenci un ieinteresētību
sistēmas darbībā, kā arī uzteica paveikto saziņai ar
klientiem, viņu informēšanai un izglītošanai.
Uzņēmums lielu uzmanību pievērš pakalpojumu izpildes optimizēšanai un darbinieku izglītošanai organizācijas kontekstā. Tā nodrošināšanai viens no galvenajiem instrumentiem ir iekšējie auditi, kuru rezultātā
tiek veikti uzlabojumi procesos. Sistēmas ietvaros tiek
izvērtēta uzņēmuma darbības atbilstība normatīvo
aktu prasībām un ieinteresēto pušu vēlmēm.

Darbības modelis un principi
ZAAO darbība tiek īstenota saskaņā ar Ziemeļvidzemes
reģionālo atkritumu apsaimniekošanas plānu 2014.2020. gadam, kurā ir noteikti sasniedzamie rezultatīvie rādītāji, kā arī pēc ZAAO vidējā termiņa stratēģijas
2015-2020. gadam, kur kā galvenā prioritāte ir noteikta
atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumu nodrošināšana apkalpoto pašvaldību teritorijā, atbilstoši normatīvo aktu prasībām un izvirzītajiem kvalitātes kritērijiem.
Uzņēmums veido klientu vides apziņu un īsteno darbības noglabājamo atkritumu apjoma samazināšanai,
lai sasniegtu izvirzītos mērķus un uzdevumus.
Vides izglītības nodrošināšana ZAAO darbības reģionā
ir atzīta kā stratēģisks ZAAO darbības virziens.

Ētika
ZAAO atbalsta godīgu biznesa praksi, kas balstīta uz
ētikas pamatprincipiem. Uzņēmumā ir izstrādāts Ēti-

kas kodekss, kas ietver darbinieku uzvedības un ētikas normas. Uzņēmuma vadība ar savu rīcību un darba organizāciju veicina kodeksa principu ievērošanu,
ievēro godīgas konkurences noteikumus. Darbinieki
ir informēti par ZAAO ētikas prasībām, lai apzinātos
savas rīcības sekas.
Attiecības ar sadarbības partneriem balstās uz atsaucības, godīguma un uzticēšanās principiem.

Darbinieki
Uzņēmumā ir izstrādāta personāla politika, kas sekmē
uzņēmuma stratēģisko mērķu īstenošanu. Profesionāli darbinieki ir uzņēmuma lielākā vērtība.
Darbinieku vidējais skaits 2017. gadā - 141.
Uzņēmuma vadība un darbinieki ir vienojušies par
Darba koplīgumu, kas paredz virkni sociālo garantiju.
Liela uzmanība tiek pievērsta darbinieku informētībai un izglītošanai. Darbinieki tiek iesaistīti uzņēmuma ilgtermiņa un īstermiņa mērķu izvirzīšanā un to
sasniegšanas monitoringā. Darbinieku informēšana
notiek, izmantojot tādus saziņas kanālus kā intranets,
iekšējās lietvedības sistēma, elektroniskā saziņa, iekšējās datu bāzes, darbinieku apmācības, semināri un
sanāksmes. Tiek veicināta darbinieku motivācija un
iesaiste lēmumu pieņemšanā.
Regulārās apmācības darbiniekiem tiek nodrošinātas dažādās grupās un līmeņos. Uzņēmums organizē
ikgadējas mācības atkritumu vedēju vadītājiem un
atkritumu savācējiem, EKO laukumu pārziņiem un
speciālistiem, uzlabojot prasmes teicamai klientu apkalpošanai un drošas darba vides uzturēšanai.
2017. gada nogalē tika godināti labākie darbinieki, par
īpašiem sasniegumiem pasniedzot ZAAO “Goda zīmi”.
Atzinības rakstus un Pateicības rakstus saņēma tie darbinieki, kas uzņēmumā nostrādājuši 10 un 15 gadus.
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Gada notikumi labās prakses popularizēšanā
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas
(VARAM) Valsts sekretāra vietniece vides aizsardzības
jautājumos Alda Ozola, Vides aizsardzības departamenta direktore Rudīte Vesere un Vides aizsardzības
departamenta Vides kvalitātes un atkritumu apsaimniekošanas nodaļas pārstāvji darba vizītes ietvaros
apmeklēja RAAC “Daibe”, lai pārrunātu atkritumu apsaimniekošanas nozares aktualitātes un problēmas,
lai aplūkotu RAAC izveidoto infrastruktūru un veiktos
krātuves rekultivācijas darbus.
Valsts vides dienesta pārstāvji un IMPEL Eiropas Savienības dalībvalstu - Itālijas, Maltas, Nīderlandes,
Portugāles, Rumānijas, Slovēnijas, Slovākijas, Skotijas
un Ziemeļīrijas vides aizsardzības institūciju inspektori vizītē RAAC “Daibe” veica atkritumu poligona
pārbaudi, īpašu uzmanību pievēršot atkritumu šķirošanai un priekšapstrādei, pirms tos noglabā, tādējādi
gūstot pārliecību par atkritumu poligona atbilstību
Direktīvas 1999/31/EK par atkritumu poligoniem prasībām. Vizītes laikā jomas speciālisti dalījās pieredzē
par atkritumu poligonu kontroles mehānismiem un
to pārvaldīšanu.
Projekta “Atbalsts Moldovas Ziemeļu reģionam reģio-

nālās attīstības veicināšanā, sekmējot vietējo partnerību un lauku tīkla izveidi strukturētai un efektīvai
līdzdalībai un starpnozariskiem ekonomiskās un sociālās attīstības risinājumiem”, kas tiks īstenots ar VARAM atbalstu, ZAAO apmeklēja dažādu organizāciju
pārstāvji no Moldovas Ziemeļu reģiona Zemkopības
ministrijas, NVO un uzņēmumiem. Viesi iepazinās
izveidoto šķiroto atkritumu savākšanas sistēmu reģionā, ar iedzīvotāju iespējām atbrīvoties no otrreiz
izmantojamiem materiāliem, kā arī par to pārstrādes
iespējām. Interesei izraisīja arī biogāzes iegūšana un
elektrības ražošanas iekārtas.
VARAM mācību reģionālās vizītes „Pašvaldību pārvaldes administratīvās veiktspējas stiprināšana” ietvaros Ukrainas apgabalu apvienoto teritoriālo kopienu,
ministriju, pašvaldību un Eiropas Padomes pārstāvju
delegācija tika iepazīstināta ar ZAAO kā pašvaldību atkritumu apsaimniekošanas uzņēmuma darbību, RAAC
“Daibe” izveidoto infrastruktūru un dalīto atkritumu
vākšanas sistēmu reģionā.
Uzņēmumu apmeklēja Tartu novada mērs Aivars Sops
(Aivar Soop), tikšanās laikā pārrunājot pieredzi par dažādiem atkritumu apsaimniekošanas jautājumos, kā

arī ZAAO realizēto interešu izglītību. Apspriestas arī
sadarbības iespējas sabiedrības izglītošanā, lai veicinātu Latvijas un Igaunijas iedzīvotāju izpratni ar videi
draudzīgu dzīvesveidu un tā nozīmīgumu.
Septembrī “Daibe” norisinājās ZAAO Atvērto durvju
dienas, kas vienkopus pulcēja pašvaldību vadītājus, izpilddirektorus, par atkritumu apsaimniekošanu atbildīgos speciālistus, pašvaldību policijas darbiniekus no
ZAAO darbības reģiona pašvaldībām. Piedaloties runātājiem no Vides aizsardzības un reģionālās attīstības
ministrijas, Valsts vides dienesta, Izglītības un zinātnes
ministrijas, tika pārspriestas aktualitātes vides izglītībā
un atkritumu apsaimniekošanas nozarē, likumdošanas jaunumiem un nākotnes tendencēm.
RAAC “Daibe” tikās arī semināra dalībnieki no Latvijas,
Lietuvas, Igaunijas un Somijas augstskolām, projekta
“Practical Approach for Teaching Circular Economy.
Nordplus Higher Education 2017” programmas ietvaros apskatot tādas tēmas kā aprites ekonomikas jaunumi un politikas plānošana, biznesa izglītības attīstība aprites ekonomikā Latvijā. Pasākuma dalībnieki arī
devās ekskursijā pa RAAC teritoriju un izzināja ZAAO
praktisko pieredzi nozarē.
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Apbalvojumi
2017.gadā ZAAO ir saņēmis novērtējumu – Zelta
kategorijas godalgu Ilgtspējas indeksā. Uzņēmums
Ilgtspējas indeksā piedalās jau septīto reizi un gadu
no gada pierāda savu spēju sasniegt augstus rezultātus piecās galvenajās darbības jomās: stratēģija, sabiedrība, vide, tirgus attiecības un darba vide.
ZAAO tika pasniegts arī Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija īpašais apbalvojums “Reģiona spēks” - kā uzņēmumam, kas savā darbībā ne
tikai sekmīgi ievēro ilgtspējīgas uzņēmējdarbības
pieeju, bet būtisku nozīmi piešķir vides jautājumiem
un ir nozīmīgs visa reģiona attīstības virzītājs.
2017.gadā tika saņemta arī Sudraba kategorija BALTA
gada balvai “Drošākais uzņēmuma autoparks 2016”
vietējo (Baltijas) kravu pārvadātāju un speciālā pielietojuma autoparku kategorijā. ZAAO konkursā piedalījās pirmo gadu. Konkursa komisija atzinīgi novērtēja uzņēmuma ieguldījumus autoparka uzturēšanā
un drošas darba vides nodrošināšanā.

Sadarbības līgumi
ZAAO noslēdzis līgumu ar UNESCO par abpusēju sadarbību, kas vērsta uz to, lai veicinātu skolēnu motivāciju
mācīties un veidotu izpratni par ilgtspējīgu attīstību.
Uzņēmums uzsācis sadarbību ar vairākām Latvijas
augstākās izglītības iestādēm – ar Latvijas Lauksaimniecības universitāti, Latvijas Universitāti, Daugavpils
universitāti. Sadarbības līgumi paredz aktīvu iesaisti sabiedrības izglītošanā vides jautājumos, zinātniskās un
materiālas bāzes izmantošanu pētniecībā, sadarbību
kopīgu semināru, konferenču, vispārizglītojošu pasākumu organizēšanā, savstarpēju konsultāciju sniegšanā,
uzņēmējdarbības, izglītības, zinātnes un pētniecības
attīstību, mūžizglītības veicināšanu un popularizēšanu,
pētniecisko darbu izstrādi, kopīgu Eiropas Savienības
finansētu projektu pieteikumu sagatavošanu.
Uzsākta sadarbība ar SIA “Volvo Truck Latvia” - tās iesākumā bērnu satiksmes drošības sociālās kampaņas
“Apstājies. Paskaties. Pamāj.” ietvaros tika veikta ZAAO
smago automašīnu šoferu apmācība, kā arī Reģionālajā atkritumu apsaimniekošanas centrā “Daibe" kopīgi
organizētas regulāras bērnu mācības par vides un satiksmes drošības jautājumiem.
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ISWA
International Solid
Waste Association

KLIENTI

DARBINIEKI
LASUA
Latvijas atkritumu
saimniecības
uzņēmēju asociācija

MEDIJI
ĪPAŠNIEKI
SADARBĪBAS
PARTNERI

Ieinteresētās puses
Sadarbība un komunikācija ar ieinteresētajām pusēm
ir nozīmīga korporatīvās pārvaldības sastāvdaļa. ZAAO
apzinās savu ietekmi uz pusēm, un to ietekmi uz ZAAO.
Lai izzinātu klientu vērtējumu, uzņēmums katru gadu
veic klientu apmierinātības mērījumus.
Sadarbības novērtējums ir ļoti augsts – 88,6 % no aptaujātajiem klientiem to ir novērtējuši kā labu. Ir saņemti arī ieteikumi sekmīgai sadarbības turpināšanai
un pakalpojumu pilnveidošanai.
Sadarbība ar ieinteresētajām pusēm tiek īstenota arī
ar diskusiju un semināru palīdzību.
2017. gadā sadarbībā ar biedrību “Daibes ilgtspējas centrs” notika semināri pašvaldību darbiniekiem,

identificējot pašvaldību prioritārās vajadzības, izvērtējot situāciju atkritumu apsaimniekošanas jomā
konkrētajās pašvaldībās, noskaidrojot nepieciešamos
uzlabojumus pakalpojumu sniegšanā un sabiedrības
informēšanā.
Uzņēmuma ikmēneša darbības pārskatā “ZAAO Vēstnesis” apkopota informācija par paveiktajiem darbiem
un plānotajām aktivitātēm, kā arī aktualitātes atkritumu apsaimniekošanas un vides aizsardzības nozarēs.

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

LASA
Latvijas Atkritumu
saimniecības asociācija

LDDK
Latvijas Darba
devēju konfederācija

LTRK
Latvijas Tirdzniecības
un rūpniecības kamera

Latvijas
Kvalitātes biedrība

Latvijas personāla
vadīšanas asociācija

LASAP Latvijas asociācija
sabiedrisko attiecību
profesionāļiem
Latvijas Biogāzes asociācija
(pārstāv meitas uzņēmums
“ZAAO ENERĢIJA”)
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Pakalpojumu raksturojums
ZAAO darbība tiek organizēta segmentos:

SADZĪVES
ATKRITUMU
PAKALPOJUMA
NODROŠINĀŠANA
MĒRĶTIECĪGA
SABIEDRĪBAS
IZGLĪTOŠANA UN
INFORMĒŠANA

REĢIONĀLĀ
ATKRITUMU
APSAIMNIEKOŠANAS
CENTRA "DAIBE"
DARBĪBAS
NODROŠINĀŠANA

DALĪTI VĀKTO
ATKRITUMU
PAKALPOJUMA
NODROŠINĀŠANA

ELEKTRO
ENERĢIJAS
UN SILTUMA
RAŽOŠANA

Sadzīves atkritumu apsaimniekošana pēc apgrozījuma ir lielākais darbības segments. To raksturo pakalpojuma nodrošinājums visā ZAAO darbības reģionā
gan iedzīvotājiem, gan juridiskām personām. Klientiem konsultācijas par pakalpojumiem tiek nodrošinātas Valmieras birojā un EKO laukumos – birojos Cēsīs,
Limbažos, Saulkrastos, Balvos.
Lai sekmētu sabiedrības videi draudzīgu rīcību un mazinātu nelegālu atkritumu izmešanu apkārtējā vidē,
sadarbībā ar pašvaldībām turpinās darbs pie tiešsaistes līgumu datu bāzes “ZAAO CRM LAIPA” ieviešanas.
Uz 2017.gada beigām tiešsaistes līgumu datu bāze
kopā pieejama piecpadsmit pašvaldībās: Limbažu,

Amatas, Cēsu, Līgatnes, Pārgaujas, Smiltenes, Salacgrīvas un Alojas, Raunas, Valmieras, Priekuļu, Krimuldas,
Valkas, Viļakas, Saulkrastu novados. Ērtākai sistēmas
pieejamībai Valmieras, Priekuļu, Krimuldas, Pārgaujas
un Valkas novadu pašvaldības policistiem ZAAO lietošanā izsniedzis planšetes.
2017. gadā turpinātas investīcijas infrastruktūras izveides projektos, izbūvējot pazemes atkritumu konteineru
laukumus daudzdzīvokļu māju kvartālos Valmierā. Šāda
sistēma Ziemeļvidzemē darbojas kopš 2009. gada un
kopumā ir izveidoti jau 42 pazemes konteineru laukumi.
Attīstīts arī dalīti vākto atkritumu pakalpojums.
Ir paplašināta otrreizējai pārstrādei derīgu materiālu
nodošanas infrastruktūra reģionā. Šīs infrastruktūras
izvietošana atbilst spēkā esošajam Ziemeļvidzemes

reģionālajam atkritumu apsaimniekošanas plānam
2014.-2020. gadam.
2017. gadā ZAAO sadarbībā ar Saulkrastu un Valmieras
pašvaldībām uzsāka pilotprojektu - privātmāju iedzīvotājiem tiek piedāvāts jauns individuālo dalīto atkritumu
savākšanas pakalpojums. Tā ir iespēja vēl ērtāk ikdienā
šķirot atkritumus – nošķirotos materiālus var uzglabāt
speciālos ar krāsainām uzlīmēm marķētos konteineros
savā īpašumā. Iedzīvotāji var iegādāties gan konteineru
iepakojumam (plastmasai, papīram, kartonam, metālam), gan mīksto konteineru stiklam (pudelēm un burkām). ZAAO konteinerus iztukšo bez maksas pēc noteikta grafika. Piedāvājumu izmanto jau vairāk kā 300
klienti, tādā veidā samazinot maksājumus par nešķirotu
sadzīves atkritumu apsaimniekošanu.
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ZAAO piedāvāja lauksaimniekiem iesaistīties akcijā
“Tava daļa – lai daba zaļa!”, lai vēl vairāk samazinātu
lauksaimniecībā izmantoto polimēru - skābbarības
plēvju, Big-Bag maisu, HDPE plastmasas kannu, dedzināšanu un nonākšanu dabā. Akcijas rezultātā tika
savāktas un realizētas 519 tonnas lauksaimniecībā izmantotā iepakojuma.
Lai mazinātu nolietotas elektrotehnikas nonākšanu
nepiemērotās vietās, aicinātu iedzīvotājus domāt par
resursu saudzēšanu, uzņēmums rīkoja nolietotās elektrotehnikas vākšanas kampaņu “EKO zvans”, savācot
vairākus desmitus tonnu nolietoto elektrotehnikas vienību. Taču valstiskā līmenī nesakārtotās sistēmas dēļ
elektropreču vākšanas akcijas turpmāk nav plānotas.
ZAAO vides projekta ietvaros akcijā “Dabai labu
darīt” tiek vākts PET iepakojums un makulatūra.

2017./2018.mācību gadā šim dabai draudzīgajam pasākumam ir pieteikušās 86 skolas un pirmsskolas izglītības iestādes, aktīvi iesaistot savus audzēkņus.
Reģionālais atkritumu apsaimniekošanas centrs
„Daibe” ir vienīgā Ziemeļvidzemes reģiona cieto sadzīves atkritumu apstrādes un noglabāšanas vieta, kas
darbojas no 2004. gada atbilstoši Latvijas un Eiropas
Savienības likumdošanas prasībām.

tās izmantošana siltumenerģijas un elektroenerģijas ražošanai. Ar to nodarbojas SIA "ZAAO Enerģija".
Vides aspekts - nodrošināts SEG emisiju samazinājums, kas atbilst 6312,5 t/CO2 ekvivalenta.
Poligonā savāktais infiltrāts tiek attīrīts ar reversās osmozes attīrīšanas iekārtām, kuru attīrīšanas jauda ir
7 m3/h. 2017. gadā attīrīti 39268 m3 infiltrāta.

RAAC teritorijā tiek veikta otrreizējo izejmateriālu šķirošana, zaļo un citu bioloģiski noārdāmo atkritumu kompostēšana, sadzīves atkritumu priekšapstrāde, sadzīves atkritumu sagatavošana apglabāšanai un to apglabāšana.
2017. gadā RAAC “Daibe” ievestas aptuveni 56 tūkst.
tonnas dažādu veidu atkritumu.
Nodrošināta nepārtraukta poligona biogāzes ieguve un

ATKRITUMU DALĪTĀS VĀKŠANAS INFRASTRUKTŪRAS NODROŠINĀJUMS

MAZSALACAS
NOVADS

Ainaži
SALACGRĪVAS
NOVADS
Salacgrīva

325
44
176
0,21

Staicele
5195
59
88
0,23

8219
85
97
0,25

Atkritumu dalītās vākšanas infrastruktūras nodrošinājums
SIA "ZAAO"
APKALPOTAJĀS
PAŠVALDĪBĀS UZ 01.01.2018
SIA “ZAAO”
apkalpotajās
pašvaldībās
RŪJIENAS
NOVADS
uz 01.01.2018.
NAUKŠĒNU NOVADS
Datu nolasīšana:

Mazsalaca

Aloja

1931
19
102
5368
81 0,15
66
0,32

Rūjiena

7881
60
131
0,21

LIMBAŽU NOVADS

6441
63
102
0,24

Limbaži

PĀRGAUJAS NOVADS

Saulkrasti
SAULKRASTU
NOVADS
6127
131
47
0,67

5294
56
95
0,21

4025
40
101
0,16

Līgatne
LĪGATNES
NOVADS
3571
51
70
0,27

VALMIERA
24818
193
129
0,51

BEVERĪNAS
NOVADS

PRIEKUĻU
NOVADS

8630
54
160
CĒSIS
CĒSU 0,18

AMATAS NOVADS
5726
36
159
0,14

53
65
0,20

Iedzīvotāju skaits pašvaldībā 25130
Iepakojumu konteineru skaits pašvaldībā 145
Iedzīvotāju skaits uz vienu iepakojumu konteineru 173
Dalīti savākto otrreizējo izejvielu apjoms uz vienu iedzīvotāju
pašvaldībā, m3 0,22
Ape

3243
20
162
0,11

SMILTENES NOVADS
Smiltene

ALŪKSNES NOVADS

APES NOVADS
3722
48
78
0,23

Alūksne

13058
104
126
0,25

RAUNAS
NOVADS

VIĻAKAS NOVADS

RAUNAS NOVADS

NOVADS

18557
163
114
0,37

Iedzīvotāju skaits pašvaldībā 25130
Konteineru skaits pašvaldībā 145
Iedzīvotāju skaits uz vienu iepakojumu konteineru 173
Dalīti savākto otrreizējo izejvielu apjoms uz vienu iedzīvotāju pašvaldībā, m 3 0,22

9204
67
137
0,20

STRENČU
NOVADS
Seda
Strenči 3444

KOCĒNU NOVADS

KRIMULDAS
NOVADS

Valka

BURTNIEKU NOVADS

ALOJAS
NOVADS

17791
140
127
0,27

VALKAS NOVADS

3350
46
73
0,23

4090
45
91
0,19

GULBENES NOVADS

JAUNPIEBALGAS NOVADS

Viļaka
Gulbene

Balvi

2358
32
74
0,18

VECPIEBALGAS
NOVADS

Apzīmējumi:
Apzīmējumi:
Šķiroto atkritumu
savākšanas
laukumslaukums
Šķiroto atkritumu
savākšanas
Sadzīves
atkritumudalītās
dalītās savāšanas
punktu
izvietojuma
Sadzīves
atkritumu
savākšanas
punktu
izvietojuma
blīvums - iedzīvotāju skaits uz 1 punktu
blīvums – iedzīvotāju skaits uz 1 punktu
700 400
550 400
700 550

RUGĀJU NOVADS
2305
19
121
0,11

BALVU
NOVADS
13478
120
112
0,13

5358
29
185
0,08

1149
4
287
0,05

BALTINAVAS
NOVADS

ZAAO jau vairāk nekā 16 gadus ar dažādām aktivitātēm un kampaņām veicina sabiedrības izglītošanu.
Vides izglītības aktivitātes vērstas uz sabiedrības izglītošanu, informēšanu un līdzdalību vides kvalitātes
uzlabošanā savā dzīves vietā. Lai nodrošinātu mūsdienīgu, videi draudzīgu atkritumu apsaimniekošanu
un piesārņojuma samazināšanu apkārtējā vidē, ZAAO
piedāvā gan vispārēju, gan specifisku izglītojošu informāciju par vides jautājumiem.

11

2017. gadā bērnu un jauniešu interešu izglītības
programmu RAAC “Daibe” apmeklēja 36 grupas jeb
1063 skolēnu no ZAAO darbības reģiona izglītības
iestādēm, lai pilnveidotu zināšanas par četrām tēmām: Atkritumu veidi, otrreizējās izejvielas; Cilvēka
un vides mijiedarbība, vides piesārņojums; Atkritumu apsaimniekošanas veidi, otrreizējai pārstrādei
derīgie materiāli; Ilgtspējīga attīstība, "Nulles" atkritumu koncepts.
Ekskursijā pa RAAC “Daibe” devās ap 300 ekskursantu
t.sk. pirmsskolas vecuma bērni, skolēni, iedzīvotāju ieinteresētās grupas, pensionāri, uzņēmumu darbinieki.

Ar Latvijas Lauksaimniecības universitāti, Latvijas Universitāti, Daugavpils Universitāti, UNESCO noslēgto
sadarbības līgumu rezultātā RAAC “Daibe” tika organizēti pasākumi, kuru laikā skolēniem bija iespēja piedalīties nodarbībās ZAAO sadarbības partneru, augstskolu pasniedzēju vadībā, piemēram, starptautiskajā
Ūdens dienā un Bioloģiskās daudzveidības dienā, mācībās par dabas resursu un vielu apriti dabā.
2017.gada vasarā ZAAO vides speciāliste vadīja izglītojošu lekciju par ilgtspējīgu attīstību nometnē
"UNESCO vasaras skola" jauniešiem, kas bija ieradušies
no dažādām Latvijas pilsētām.

RAAC “Daibe” poligona apskate un vides izglītības nodarbības bija saistošas arī skolēnu apmaiņas grupām
no Vācijas – Halles ģimnāzijas (Ziemeļreina-Vestfālena)
un Drostes mājas (Gīterslo apriņķa) skolēniem, kas Latvijā, Valmierā viesojās dažādu projektu ietvaros.
No 2017.gada septembra pirmsskolas izglītības iestādēs nodarbības par atkritumu šķirošanu, ūdens piesārņojumu, dzīvi bez atkritumiem vada Skudra Urda,
kas līdz gada beigām apciemojusi 15 ZAAO darbības
reģiona pirmsskolas izglītības iestādes ar 817 bērniem.
Izglītības iestāžu audzēkņi un pedagogi aktīvi piedalījušies vides projekta “Cilvēks vidē” konkursos, iesniedzot oriģinālus darbus, parādot savu redzējumu par
vides tēmu, dabas saudzēšanu un efektīvu resursu
izmantošanu. 2016./2017. mācību gadā projektā iesaistījusies 131 izglītības iestāde. Konkursu ietvaros
tapušo darbu – gleznu un zīmējumu izstāde bija aplūkojama Valmieras kultūras centrā. Otrreizējai pārstrādei derīgo materiālu vākšanas akcijā ”Dabai labu darīt”
savāktas 342 t makulatūras un 402 m3 PET pudeļu.
Eiropai veltītā Atvērto durvju dienā ZAAO RAAC “Daibe” uzņēma ieinteresētos skolēnus no Mazsalacas vidusskolas, Valmieras Valsts ģimnāzijas, Piejūras internātpamatskolas un Taurupes pamatskolas Menģeles
filiāles, izrādot poligona infrastruktūru, stāstot par dalīto atkritumu vākšanas sistēmu un pārstrādei derīgo
materiālu sagatavošanu pārstrādei.
ZAAO pārstāvji piedalījušies daudzos pasākumos, daloties zināšanās un pieredzē: Ekoskolas programmas
organizētajos ziemas un vasaras forumos, stāstot skolēniem un pedagogiem no visas Latvijas par ilgtspējīgu
attīstību un aprites ekonomiku; Cēsu novada pašvaldības projektā “Kaimiņu svētki”, sniedzot informāciju
un jaunumus par atkritumu apsaimniekošanas jautājumiem gan mazajiem, gan lielajiem; ar izzinošu spēli
Valmieras vasaras teātra festivālā uzrunājot svētku viesus, pārbaudot viņu zināšanas par vides jautājumiem.
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Sadarbībā ar biedrību “Daibes ilgtspējas centrs” realizēti četri LVAFA finansēti sabiedrības informēšanas un
izglītošanas projekti, kuru laikā strādāts ar dažāda vecuma mērķauditorijām – skolēniem, pieaugušajiem:

•

•

Projekta “Mobilā vides izziņas klase” mērķis ar zinātniski
izglītojošu aktivitāšu kopumu dažādās Vidzemes un
Ziemeļlatgales pilsētu izglītības iestādēs izglītot par
videi draudzīgu dzīvesveidu, atkritumu šķirošanas un
pārstrādes nozīmīgumu, kā arī katra indivīda atbildību
sakoptas un tīras vides nodrošināšanā. Kopā piedalījušies 650 bērni un viņu skolotāji.
Projekta “Tīra vide teiks PALDIES” laikā tika organizēti
izglītojoši semināri ar mērķi izglītot pagastu un novadu
pārvaldniekus, kā arī pašvaldību namu apsaimniekotājus
par videi draudzīgas saimniekošanas principiem. Kopā
piedalījies 101 pašvaldības darbinieks. Projekta ietvaros
izstrādāta rokasgrāmatu šīs mērķauditorijas vajadzībām
darbā ar iedzīvotājiem, kā arī divas animācijas filmas par
videi draudzīgu rīcību un par aprites ekonomiku.

•

•

Projektā “Vides erudīts” tika veidota erudīcijas spēle
„Vides erudīts” vidusskolēniem par cilvēka ietekmi uz
vidi. Kopā erudīcijas spēlē piedalījās 27 komandas, t.i.
81 skolēns, pārstāvot 19 Vidzemes vidusskolas, tā tika
pārraidīta kanālā „Re:TV”. No sagatavotajiem klātienes
spēļu jautājumiem tika izveidota arī speciāla galda spēle
ar tādu pašu nosaukumu „Vides erudīts”, kas tiks izmantota arī turpmākajos biedrības “Daibes ilgtspējas centrs”,
Daibes poligona un ZAAO vides izglītības pasākumos.
Projekta “Jaunie vides līderi” mērķis bija veidot viedokļu
līderu tīklu Vidzemes un Ziemeļlatgales vidusskolās, īstenojot īpaši izstrādātus, kopīgus pasākumus un uzdevumus skolēnu izglītošanai vides aizsardzības jautājumos.
Projekta laikā tika īstenotas trīs apmācību dienas, kuru
laikā komandas tika apmācītas pasākumu organizēšanā,
projektu un aktivitāšu plānošanā, pētījumu izstrādē,
kvalitatīvu prezentāciju sagatavošanā un īstenošanā, uzstāšanās mākslā, viedokļa formulēšanā un argumentācijā, jautājumos par aprites ekonomiku, vides aizsardzību.
Kopumā izveidotas 11 viedokļu līderu komandas no
dažādām Vidzemes un Ziemeļlatgales mācību iestādēm,
bet pašā projektā iesaistījušies ap 80 skolēniem.

2017.gada nogalē ekspluatācijā tika nodota Dabas
un tehnoloģiju parka “URDA” galvenā ēka, tās atklāšana plānota 2018.gada 10.maijā. Dabas un tehnoloģiju parka “URDA” vīzija – īstenojot iedvesmojošu
dabaszinātnēs balstītu apmācību, radīt kvalitatīvas
izmaiņas cilvēku domāšanā, rīcībā un attieksmē pret
vidi mūsdienās un nākamībā. Misija ir radīt atbalsta
mehānismu skolām, augstskolām un pašvaldībām,
piedāvājot dabaszinātnēs balstītu mācību saturu un
infrastruktūru, zināšanu un kompetenču pilnveidei,
lai nodrošinātu indivīda un sabiedrības dzīves kvalitātes uzlabošanu un reģiona ilgtspēju.
Sadarbībā ar biedrību “Media gids” 2017.gadā uzsākts
projekts “3K”, kura laikā tiek veidota āra koncertzāle, klase un ģeoloģijas kolekcija Dabas un tehnoloģiju parkā
“URDA”, sagaidot Latvijas valsts pastāvēšanas simtgadi.
Sekmējot pašvaldību saistošo noteikumu ievērošanu,
veicinot atkritumu apsaimniekošanas līgumu slēgšanu, un videi draudzīgu atkritumu apsaimniekošanu,
2017. gadā uzņēmums apsveicis 30 mājsaimniecības,
kuras kā laureātus nominējušas novadu sakopto sētu
konkursu komisijas.
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Uzņēmumu un nozari raksturojoši
nefinanšu rādītāji
ZAAO darbojas atkritumu apsaimniekošanas nozarē
kopš 1999. gada, un, ja laika posmā līdz 2008. gadam
uzņēmuma darbības rādītājiem bija raksturīga stabila
izaugsme, tad 2009. gadā bija vērojama Latvijas ekonomiskās krīzes ietekme. Šobrīd, reģiona uzņēmējdarbības videi attīstoties, pakāpeniski pieaug arī apsaimniekoto atkritumu daudzums, kā redzams grafikā.
Apsaimniekoto atkritumu daudzuma izmaiņu tempi ir
atkarīgi no tautsaimniecības attīstības tempiem uzņēmuma darbības reģionā.
Uzņēmums darbojas trīs atkritumu apsaimniekošanas
reģionos – Ziemeļvidzemes, Malienas un Pierīgas, no
kuriem būtiskākais darba apjoms ir tieši atkritumu
apsaimniekošanas nodrošināšana 22 Ziemeļvidzemes
atkritumu apsaimniekošanas reģiona pašvaldībās.
Attīstot dalītās vākšanas infrastruktūru un izglītojot
iedzīvotājus par atkritumu dalītās vākšanas nozīmīgumu, dalīti savākto atkritumu apjoms ir pieaudzis par
1245 tonnām vai 22,1 %, sasniedzot 6879 tonnas.

Savākto atkritumu daudzums 2012.–2017. gadā, tonnas
Pārējie

Nešķiroti sadzīves atkritumi

Dalīti savāktās otrreizējās izejvielas

ZAAO savāktais atkritumu apjoms pa atkritumu
apsaimniekošanas reģioniem 2017.gadā, %
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Savākto un realizēto otrreizējo izejvielu daudzums 2012.-2017. gadā, tonnas
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2017. gadā ZAAO darbības teritorijā izvietoti 5070 šķirošanas konteineri, no tiem publiski (EKO laukumos
un EKO punktos) pieejami 1862, no kuriem 1495 izvietoti EKO punktos. Uzņēmums ir nodrošinājis publiski
pieejamus konteinerus atkritumu dalītai vākšanai proporcionāli novados dzīvojošo iedzīvotāju skaitam.
RAAC “Daibe” nodrošina ievesto atkritumu šķirošanu
un apstrādi pirms apglabāšanas, kā rezultātā tiek samazināts apglabājamo atkritumu daudzums.

EKO laukumu lietošanas rādītāji 2012.-2017.gadā
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Ievests poligonā

Noglabātie atkritumi
50 000
40 000
30 000
20 000
10 000
0

2012

2013

2014

2015

2016

2017

15

ZAAO noslēgto atkritumu
apsaimniekošanas līgumu skaits 2012.-2017.gadā
30 000

“100 darbi Latvijai” –
tās ir pēdas, ko atstāsim aiz sevis

2016. gadā visā Latvijā uzsākas aktīva gatavošanās
mūsu valsts pastāvēšanas simtgadei - kāds veido Tau20 000 tas grāmatu plauktu, meklē simts gardāko kūku receptes, gatavojas dziedāt simtgades Dziesmu svētkos.
Latvijas 100. jubilejas atzīmēšana nav iedomājama
10 000
bez īpašas mūsu dabas un apkārtējās vides uzpošanas.
ZAAO Vides iniciatīvas „100 darbi Latvijai” mērķis ir apvienot iedzīvotāju zināšanas, idejas, prasmīgās darba
0
rokas un resursus, lai līdz 2018. gada 18. novembrim
2017
2012
2013
2014
2015
2016
kopīgiem spēkiem paveiktu vismaz 100 nozīmīgus
Uzņēmumam uz 2017. gada beigām ir noslēgti 36 186 darbus vides labiekārtošanā, izdaiļošanā un arī izglītīilgtermiņa līgumi ar atkritumu radītājiem par sadzīves bā. Viens var izdarīt daudz, bet kopā mēs varam vairāk!
atkritumu apsaimniekošanu, no kuriem nepilni 90% ZAAO dara pats un aicina piedalīties ikvienu - iedzīvotājus, biedrības, uzņēmumus, pašvaldības, valsts vai
noslēgti ar privātpersonām.
pašvaldību iestādes, kas ceļā uz Latvijas simtgadi vēlas
paveikt ko paliekošu un nozīmīgu. Vides darbiem nav
TOP 5 lielākie uzņēmuma klienti pēc apgrozījuma:
ierobežojumu un rāmju, tos var īstenot gan privātā,
• AS “Valmieras Stikla Šķiedra”
gan publiskā teritorijā ar vienīgo nosacījumu, ka darba augļus bauda pēc iespējas lielāka sabiedrības daļa.
• Valmieras pilsētas pašvaldība
Iniciatīva tika atklāta 2016.gada vasarā, un līdz 2017.
• SIA “Valmieras Namsaimnieks”
gada nogalei ir pieteikti jau vairāk kā 120 vides darbi.
• SIA “CDzP”
puse jau realizēti, bet citi vēl tiek steigti, lai būtu
• Balvu novada pašvaldības aģentūra “SAN-TEX” Vairāk
gatavi uz Latvijas 100. dzimšanas dienu.
Lielāki vai mazāki vides darbi būs vērtīga un paliekoša
Uzņēmuma riski
dāvana Latvijai un mums pašiem. Par visiem labajiem
vides darbiem uzzināt, kā arī vēl paspēt pieteikt savu
Uzņēmuma darbība ir pakļauta ekonomiskiem un darbu var iniciatīvas mājas lapā www.100darbilatvijai.lv.
sociāliem riskiem, kā, piemēram, samazinoties ekonomiskajai aktivitātei ražošanas, tirdzniecības un
būvniecības nozarēs un samazinoties iedzīvotāju ienākumiem, var samazināties arī apsaimniekojamo atkritumu apjoms. Uzņēmums savā darbībā nodrošina
apstākļu izvērtēšanu savlaicīgi risku identificēšanai.
Uzņēmuma vadība cenšas minimizēt potenciālo finanšu risku negatīvo ietekmi uz uzņēmuma darbību.

Hobitu namiņš, Smiltenes novads. Darba veicējs:
Krīgeru ģimene ar kaimiņiem

Autobusa pieturas atjaunošana, Krimuldas novads.
Darba veicējs: Garlība Merķeļa Lēdurgas pamatskolas
7. klases skolēni.

Rotaļu laukumiņa sargi, Rugāju novads. Darba veicējs:
Rugāju novada vidusskolas 4. klases skolēni
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Informācija par meitas
uzņēmumu “ZAAO ENERĢIJA”
2017. gadā ir nodrošināta nepārtraukta poligona biogāzes ieguve no poligona „Daibe” atkritumu noglabāšanas 1. un 2. atkritumu krātuvēm un tās izmantošana
siltumenerģijas un elektroenerģijas ražošanā, kopumā
uzrādot šādus saimnieciskās darbības rezultātus:

•
•
•

savākti 858 839 Nm3 biogāzes;
saražotas 1150,30 MWh elektroenerģijas;
saražotas 1185,03 MWh siltumenerģijas;

Savāktās un utilizētās poligona biogāzes apjoms nodrošina siltumnīcas efekta gāzu (SEG) emisiju samazinājums, kas atbilst 6312.5 t/CO2 ekvivalenta.
2017. gadā tika izbūvētas papildus gāzes savākšanas
trases, lai nodrošinātu poligona gāzes ieguvi no CSA
poligona „Daibe” 2. atkritumu noglabāšanas krātuves.
Sabiedrībai ir noslēgts sadarbības līgums ar akciju sabiedrību „Enerģijas publiskais tirgotājs” par obligāto
elektroenerģijas iepirkumu.
SIA “ZAAO Enerģija” apgrozījuma un peļņas rādītāji 2012.-2017.gads, EUR
Neto apgrozījums, EUR

Neto peļņa, EUR
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Plāni 2018. gadam
Stratēģiskie mērķi
Uzņēmuma galvenais stratēģiskais mērķis ir atkritumu
apsaimniekošanas pakalpojuma nodrošināšana apkalpoto pašvaldību, uzņēmuma īpašnieču teritorijā tā, lai:

•

•
•

tiktu ievērotas normatīvo aktu prasības, tajā skaitā
Eiropas Savienības noteiktie mērķi attiecībā uz atkritumu
apsaimniekošanas sistēmas darbības efektivitāti; tiktu
ievēroti valsts, reģionālā un vietējā līmeņa plānošanas
dokumentu nosacījumi un uzņēmuma kvalitātes vadības
sistēmas normas, kā arī klientu maksātspējas robežas;
pakalpojums atbilstu ZAAO izvirzītajiem pakalpojuma
kvalitātes kritērijiem;
uzņēmums darbotos rentabli, izmantojot ilgtspējīgus risinājumus un labākās pieejamās tehnoloģiskās metodes;

Operatīvie mērķi

•
•
•
•

sniegtie pakalpojumi būtu elastīgi, t.i., lai maksimāli
tiktu nodrošināta individuāla pieeja atbilstoši klienta
vajadzībām, nesadārdzinot izmaksas;
pakalpojuma sniegšana būtu saistīta ar klientu vides
apziņas veidošanu, kas veicinātu uzņēmuma apgrozījuma pieaugumu;
sadarbībā ar pašvaldību tiktu rasts labākais risinājums
pakalpojuma nodrošināšanai konkrētajā pašvaldībā;
darbība tiktu virzīta uz noglabājamo atkritumu apjoma
samazināšanu, kas sasniedzams ar atkritumu pārstrādes īpatsvara paaugstināšanu.

•
•
•
•
•

Izstrādāt projektu “Bioloģiski noārdāmo atkritumu
pārstrādes iekārtu izbūve”;
Izbūvēt ražošanas atkritumu krātuvi RAAC “Daibe”;
Sadarbībā ar reģiona pilsētu namu apsaimniekošanas
sabiedrībām attīstīt pazemes konteineru sistēmu;
Kopā ar pašvaldībām ieviest līgumu tiešsaistes
kontroles sistēmu “CRM Laipa” Burtnieku, Beverīnas,
Strenču novados.
Īstenot sabiedrības izglītošanu un informēšanu atbilstoši ZAAO vides izglītības stratēģijai 2016.-2020. gadam.

