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ZAAO aktualitātes pakalpojumu
sniegšanā
ārkārtējās
situācijas laikā
Valstī izsludinātās ārkārtējās situācijas laikā, SIA ZAAO
turpina
klientu
apkalpošanu,
ievērojot
noteiktos
epidemioloģiskās drošības pasākumus savu darbinieku un klientu
veselībai.

Sadzīves atkritumu konteineru, šķiroto atkritumu konteineru
tukšošana un citi atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumi tiek
sniegt atbilstoši plānotajam grafikam. EKO kastes
daudzdzīvokļu namos tiek tukšotas tikai tad, ja iedzīvotāji
paši nevar tās iztukšot pie mājas esošajā iepakojuma
konteinerā, šķiroto atkritumu kastes biroju iekštelpās netiek
tukšotas. Saņemot nolietotas elektrotehnikas savākšanas
pakalpojumu, tā jānovieto iepriekš sarunātā, brīvi piebraucamā
vietā ārpus savas dzīvojamās vai darba telpas.

ZAAO birojs Valmierā, Rīgas ielā 32 strādā epidemioloģiski
drošā vidē un aicina klientus izmantot attālināto konsultāciju
iespējas. Pakalpojumu līgumus var pieteikt pa tālr. 64281250
vai epastā: zaao@zaao.lv vai www.zaao.lv zem pogas Pieteikt
pakalpojumu.

Informācija par plānoto pakalpojumu sniegšanas grafiku un
norēķiniem pieejama klientu elektroniskajā sistēmā www.zaao.lv
zem pogas Klientiem. Līgumu noslēgšana tiek kārtota ar
Latvijas Pasta starpniecību vai caur elektroniskā paraksta
sistēmu.

Īpašas

nepieciešamības

gadījumā,

izvēloties

klātienes

apmeklējumu, tas iespējams iepriekš piesakoties pa tālr.
64281250 un apmeklējuma reizē uzrādot sadarbspējīgu Covid-19
sertifikātu.

ZAAO darbības reģiona 21 EKO laukums turpina ikdienas darbu,
nodrošinot iedzīvotājiem dažādu pārstrādei derīgu materiālu
nodošanu.

EKO laukumos klientu konsultācijas iespējamas tikai to āra
teritorijās, jaunus līgumus iespējams slēgt tikai attālināti,
sazinoties ar ZAAO biroju Valmierā pa tālr. 64281250 vai epastā: zaao@zaao.lv. EKO laukumos pašlaik nav iespējams
norēķināties par pakalpojumiem ar skaidru naudu, piemēram, par
atvestajiem būvniecības, zaļajiem, lielgabarīta atkritumiem.

1. EKO laukumos bez maksas var nodot pudeļu un burku, logu
stiklu, papīru, kartonu, noteikta veida polimērus, PET
pudeles, metālu, lietošanai derīgus apavus un tekstila
izstrādājumus,
kā
arī
nolietotu
sadzīves

elektrotehniku.

2. Ierobežotā apjomā iespējams nodot vieglo automašīnu
riepas (līdz 4 gab. no viena iedzīvotāja gada
laikā), luminiscentās spuldzes (līdz 10 gab. gadā no
vienas mājsaimniecības), krāsu iepakojumu (līdz 10 litri
gadā no vienas mājsaimniecības).
3. Iedzīvotājiem, kuriem ir tiešais līgums par sadzīves
atkritumu apsaimniekošanu, ir iespēja lielgabarīta un
būvniecības
atkritumus
nodot
Daudzdzīvokļu māju iedzīvotājiem

ar
pēcapmaksu.
minēto atkritumu

nodošanas
iespējas
jārisina
ar
savu
māju
apsaimniekotājiem, kuri sazinās ar ZAAO par pakalpojuma
veidiem. Iedzīvotājiem, kuri līdz šim nav ZAAO klienti,
lielgabarīta un būvniecības atkritumu nodošana EKO
laukumos jāatliek uz laiku, kamēr valstī uzlabosies
epidemioloģiskā situācija.
4. BIG-BAG maisus klienti, kuriem ir līgums ar ZAAO, var
saņemt EKO laukumos, bet klientiem, kuriem līguma nav,
izsniegšanas nepieciešamība ir iepriekš telefoniski
jāsaskaņo ar ZAAO Valmieras biroju pa tālr.29225862,
vienojoties par to izsniegšanas vietu un laiku.
5. EKO laukuma, kas atrodas Reģionālajā atkritumu
apsaimniekošanas centrā “Daibe”, apmeklējums iepriekš
jāsaskaņo pa tālruni 28394140 (darba dienās darba laikā
no plkst.8.00 līdz 17.00). Maksājumi šajā laukumā
iespējami ar maksājuma karti.

Apmeklējot EKO laukumus obligāti jālieto mutes un deguna
aizsargmaskas! Visi materiāli jānodod ieturot 2 m distanci no
EKO laukuma pārziņa un nosaucot nepieciešamos reģistrācijas
datus.

Dabas un tehnoloģiju parks “URDA” (URDA) savus pakalpojumus
piedāvā epidemioloģiski drošā vidē un ievērojot valstī
noteiktās prasības. Pieejamas klātienes apmācības nelielās
grupās, pārsvarā izmantojot URDA mācību infrastruktūras āra
teritoriju. URDA piedāvā arī attālinātās nodarbības gan
skolēnu grupām, gan pieaugušajiem. Pieteikšanās attālinātajām
nodarbībām rakstot uz e-pastu: izglitiba@zaao.lv

Papildus vēršam uzmanību, ka medicīniskie atkritumi un
individuālās aizsardzības līdzekļi nedrīkst nonākt šķirošanas
konteineros! Mājsaimniecībām, kurās ir slimnieki ar vīrusu
“Covid-19” – atkritumus jāizmet sadzīves atkritumu konteinerā,
iesaiņotus dubultā aizsietā maisā.

Informāciju sagatavoja:

Zane Leimane

SIA “ZAAO” sabiedrisko attiecību vadītāja

ZAAO
uzsāk
tiešsaistes
diskusiju ciklu ar klientiem
Pašvaldību atkritumu apsaimniekotājs SIA “ZAAO” (ZAAO) šajā
nedēļā uzsāk tiešsaistes diskusiju ciklu ar klientu grupām. Uz
pirmo sarunu tika aicināti daudzdzīvokļu namu apsaimniekotāji.

Tikšanās reizē pārrunāti ZAAO aktuālie pakalpojumi un
atkritumu apsaimniekošanas nozares aktualitātes. Tika
diskutēts par sadarbību un pakalpojumu attīstību.

ZAAO Klientu apkalpošanas daļas vadītājs Mārtiņš Vīgants:
“ZAAO ir būtiski attīstīt ērtus un modernus pakalpojumus
sadarbībā ar klientu. Šī brīža epidemioloģiskā situācija
valstī nereti izslēdz iespēju tikties ar klientu klātienē, kā
dēļ tad izvēlējāmies izmantot digitālo rīku iespējas.
Diskusija ar daudzdzīvokļu māju apsaimniekotājiem deva
pārliecību par klienta apmierinātību ar pamata pakalpojumu
saņemšanu. Tāpat dalībnieki pauda savu interesi par pazemes
konteineru laukumu attīstību un gatavību sadarboties
bioloģisko atkritumu šķirošanas pakalpojuma ieviešanā,
palīdzot izvērtēt efektīvākos risinājumus.”

Turpmākās diskusijas tiks organizētas gan ar uzņēmumiem, gan
privātmāju iedzīvotājiem, gan atsevišķu pakalpojumu
saņēmējiem. Par diskusiju norisi klienti tiks informēti
individuālās uzaicinājuma vēstulēs vai izplatot uzaicinājumu
uzņēmuma informācijas kanālos.

Zane Leimane
SIA “ZAAO” sabiedrisko attiecību vadītāja

Akcijā

“Otrreiz

modē”

savāktas 25 tonnas lietotu
apavu un apģērbu
Šā gada septembrī notika pašvaldību atkritumu apsaimniekotāja
SIA “ZAAO” (ZAAO) organizēta atkārtotai lietošanai vēl derīgu
apavu, apģērbu un mājas tekstila nodošanas akcija “Otrreiz
modē”.

Iedzīvotāju iesaiste akcijā bija ļoti liela – ja salīdzina
vidēji mēnesī EKO laukumos nodoto konkrēto materiālu apjomu
pret akcijas mēnesi, tad apjoms palielinājies par 357 %.

Iedzīvotāji kopā nodeva 25 tonnas jeb 163 m3 apģērbus, apavus
un mājas tekstilu. Aizpildīti vairāk nekā 2000 akcijas kuponi.
Visvairāk akcijas kuponu aizpildīts EKO laukumos Smiltenē,
Valmierā, Cēsīs, Limbažos un Saulkrastos.

ZAAO Atkritumu apsaimniekošanas daļas vadītāja Ginta Gailuma:
“Paldies iedzīvotājiem par atsaucību! Mūsu kopējais mērķis ir
samazināt poligonos noglabājamo atkritumu apjumu, īstenot
aprites ekonomikas pamatprincipus – veicināt to, lai vēl
lietojamas lietas nonāktu pie cita saimnieka, netiktu izmestas
pirms nokalpošanas. Tomēr savāktais apjoms liek aizdomāties,
jo runa šoreiz nav par atkritumu nodošanu, bet lietošanai
derīgu lietu nodošanu, tātad, ja mums ir tik daudz lietu,
kuras vēl var kalpot, bet no kurām atsakāmies, tad iespējams
ir jāpārvērtē iepirkšanās paradumi. Un pārdomas raisa arī
klientu izvēle EKO laukumu pakalpojumus izmantot tieši akcijas
mēnešos, vēlāk nereti aizmirstot, ka pakalpojums pieejams
katru EKO laukumu darba dienu.”

Savāktie materiāli ir nodoti sadarbības partnerim
pāršķirošanai un nogādāšanai uz jaunattīstības valstīm vai uz
pārstrādi.

Piedaloties akcijā, tās dalībniekiem bija iespēja izlozes
kārtībā laimēt balvas no ZAAO un akcijas atbalstītājiem.

Pārstrādes veicināšanas ideju maratona “DaibeZero” pledus
ieguva Daira Pence, Mārīte Pobaka, Kaspars Karolis, Andra
Kaktiņa, Evija Ziemiņa, Elza Misiņa, Ingus Jēkabsons, Valters
Svetoks, Antoņina Kapočiene, Renārs Lāns, Gunita BoleMelgaile, Maija Ābele, Līga Rivča, Juris Jankovskis, Alla
Induse, Anita Meldre, Inga Hārdija, Evija Šica, Iluta Balode,
Jānis Lielkalns.

Stilistes Inetas Zariņas dāvanu karti 100 eiro vērtībā
ilgtspējīgu pirkumu konsultācijai ieguva Ieva Keiša, kura
akcijā piedalījās Valmieras EKO laukumā.

Tirdzniecības centra “Valleta” dāvanu karti 150 eiro vērtībā
ieguva Marija Grigorjeva, kura akcijā piedalījās Salacgrīvas
EKO laukumā.

Apģērbu tvaicējamo iekārtu ieguva Juris Agafonovs, kurš akcijā
piedalījās Priekuļu EKO laukumā.

Lietošanai derīgus apavus, apģērbu un mājas tekstilu EKO
laukumos iespējams bez maksas nodot arī ikdienā. EKO laukumu
adreses un darba laikus var uzzināt uzņēmuma mājas lapā,
sadaļā Šķiroto atkritumu savākšana/ EKO laukumi.

Lai apavi, apģērbi un mājas tekstils tiktu atzīti par
lietošanai derīgiem, tiem jābūt sausiem, tīriem,
nesapelējušiem, nesaplēstiem, bez specifiskas smakas. Apaviem
jābūt pa pāriem, neder gumijas zābaki un ziemas sporta apavi.
Nodošanas EKO laukumos neder lupatas, auduma atgriezumi, veļa
un zeķes. Nododamās lietas jāievieto maksimāli caurspīdīgos
maisos, kuri būs jāievieto attiecīgajā konteinerā.

Informāciju sagatavoja:

Zane Leimane

SIA “ZAAO” sabiedrisko attiecību vadītāja

Septembrī apavu, apģērbu un
mājas
tekstila
nodošanas

akcija ZAAO EKO laukumos
Vēlies savā skapī atbrīvot vietu rudens garderobei? Nekrāj
lieko un laimē balvas! Nodod ZAAO EKO laukumos bez maksas sev
vairs nevajadzīgos apavus, apģērbus un mājas tekstilu.

Nenokavē – akcija notiek no 1. līdz 30.septembrim!

ZAAO EKO laukuma darba laiks Alojā:

P Brīvs

O 13.00 – 17.00

T 15.00 – 19.00

C 13.00 – 17.00

P 13.00 – 17.00

S 10.00 – 14.00

Sv Brīvs

Akcijas
nosacījumi
šeit: https://www.zaao.lv/lv/saturs/akcija-otrreiz-mode

SIA “ZAAO”

Lietotu apavu, apģērbu un
mājas
tekstila
nodošanas

akcija “Otrreiz modē”
No 2021.gada 1. līdz 30. septembrim notiks pašvaldību
atkritumu apsaimniekotāja SIA “ZAAO” (ZAAO) organizēta
atkārtotai lietošanai vēl derīgu apavu, apģērbu un mājas
tekstila nodošanas akcija “Otrreiz modē”, kuras laikā,
nogādājot uz ZAAO EKO laukumiem apavus, apģērbu vai mājas
tekstilu, ir iespēja piedalīties balvu izlozē.

ZAAO Atkritumu apsaimniekošanas daļas vadītāja Ginta Gailuma:
“Esam gandarīti, ka apavu un apģērba nodošanas pakalpojums
ikdienā ir iedzīvotāju pieprasīts. Mēnesī vidēji savācam 20
tonnas minētā materiāla. Ar akcijas periodu vēlamies atgādināt
par pakalpojuma pieejamību tiem iedzīvotājiem, kuri vēl nav
pamanījuši šo šķirošanas iespēju, lai pēc iespējas samazinātu
lietošanai vēl derīgu lietu nonākšanu atkritumos. Liels
paldies akcijas atbalstītājiem, kuri palīdz vērst uzmanību
tam, ka ne viss, kas lieks, ir jānoglabā atkritumu kalnā –
lietām ir jādod otrā iespēja, šoreiz – nokļūt modē otrreiz!”

Savāktie apavi, apģērbi un tekstila materiāli tiks nodoti
sadarbības partnerim pāršķirošanai un nogādāšanai uz
jaunattīstības valstīm vai uz pārstrādi.

Nereti lietas par nevajadzīgām top neapdomīgu pirkumu
rezultātā, tāpēc akcijas atbalstītāja stiliste Ineta Zariņa
akcijas izlozes uzvarētājam palīdzēs ar stila padomiem
pārdomātiem pirkumiem vai kopā piedāvās veikt skapja revīziju,
palīdzot saprast, kas patiesi lieks, kas tikai citādi
kombinējams (dāvanu kartes vērtība 100 eiro, kas ietver 3 h
konsultāciju). Akcijas balvu fondā arī dāvanu karte no t/c
“Valleta” izdevīgiem jauniem pirkumiem pēc visa liekā

nodošanas un tvaika gludināmā iekārta, kuru sarūpējusi ZAAO
saudzīgai apģērba un tekstila kopšanai. Paredzētas balvu
izlozes arī katrā no 21 ZAAO darbības reģiona EKO laukumiem,
izlozējot pledu ieguvējus.

Lai apavi tiktu atzīti par lietošanai derīgiem, tiem jābūt
sausiem, tīriem, nesapelējušiem, bez specifiskas smakas un pa
pāriem, neder gumijas zābaki un ziemas sporta apavi. Apģērbam
un mājas tekstilam jābūt bez caurumiem, tīram, sausam,
nesapelējušam, bez specifiskas smakas. Nodošanas EKO laukumos
neder lupatas, auduma atgriezumi, veļa un zeķes. Nododamās
lietas jāievieto maksimāli caurspīdīgos maisos, kuri būs
jāievieto attiecīgajā konteinerā.

EKO laukumu darba laiki pieejami www.zaao.lv vai zvanot pa
tālr.64281250 (zvanu centrālē jāizvēlas taustiņš “5”). Akcijas
nolikums pieejams uzņēmuma mājas lapā un pie EKO laukumu
pārziņiem.

Lietošanai derīgus apavus, apģērbu un mājas tekstilu EKO
laukumos iespējams bez maksas nodot arī ārpus akcijas darbības
laika.

Akcija ir spēkā tikai pašvaldību atkritumu apsaimniekošanas
uzņēmuma ZAAO darbības reģionā.

EKO laukumu adreses un darba laiki 2021. gada septembrī

Informāciju sagatavoja:
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Lietotu apavu, apģērbu un
mājas
tekstila
nodošanas
akcija “Otrreiz modē”
No 2021.gada 1. līdz 30. septembrim notiks pašvaldību
atkritumu apsaimniekotāja SIA “ZAAO” (ZAAO) organizēta

atkārtotai lietošanai vēl derīgu apavu, apģērbu un mājas
tekstila nodošanas akcija “Otrreiz modē”, kuras laikā,
nogādājot uz ZAAO EKO laukumiem apavus, apģērbu vai mājas
tekstilu, ir iespēja piedalīties balvu izlozē.

ZAAO Atkritumu apsaimniekošanas daļas vadītāja Ginta Gailuma:
“Esam gandarīti, ka apavu un apģērba nodošanas pakalpojums
ikdienā ir iedzīvotāju pieprasīts. Mēnesī vidēji savācam 20
tonnas minētā materiāla. Ar akcijas periodu vēlamies atgādināt
par pakalpojuma pieejamību tiem iedzīvotājiem, kuri vēl nav
pamanījuši šo šķirošanas iespēju, lai pēc iespējas samazinātu
lietošanai vēl derīgu lietu nonākšanu atkritumos. Liels
paldies akcijas atbalstītājiem, kuri palīdz vērst uzmanību
tam, ka ne viss, kas lieks, ir jānoglabā atkritumu kalnā –
lietām ir jādod otrā iespēja, šoreiz – nokļūt modē otrreiz!”

Savāktie apavi, apģērbi un tekstila materiāli tiks nodoti
sadarbības partnerim pāršķirošanai un nogādāšanai
jaunattīstības valstīm vai uz pārstrādi.

uz

Nereti lietas par nevajadzīgām top neapdomīgu pirkumu
rezultātā, tāpēc akcijas atbalstītāja stiliste Ineta Zariņa
akcijas izlozes uzvarētājam palīdzēs ar stila padomiem
pārdomātiem pirkumiem vai kopā piedāvās veikt skapja revīziju,
palīdzot saprast, kas patiesi lieks, kas tikai citādi
kombinējams (dāvanu kartes vērtība 100 eiro, kas ietver 3 h
konsultāciju). Akcijas balvu fondā arī dāvanu karte no t/c
“Valleta” izdevīgiem jauniem pirkumiem pēc visa liekā
nodošanas un tvaika gludināmā iekārta, kuru sarūpējusi ZAAO
saudzīgai apģērba un tekstila kopšanai. Paredzētas balvu
izlozes arī katrā no 21 ZAAO darbības reģiona EKO laukumiem,
izlozējot pledu ieguvējus.

Lai apavi tiktu atzīti par lietošanai derīgiem, tiem jābūt
sausiem, tīriem, nesapelējušiem, bez specifiskas smakas un pa
pāriem, neder gumijas zābaki un ziemas sporta apavi. Apģērbam
un mājas tekstilam jābūt bez caurumiem, tīram, sausam,
nesapelējušam, bez specifiskas smakas. Nodošanas EKO laukumos
neder lupatas, auduma atgriezumi, veļa un zeķes. Nododamās
lietas jāievieto maksimāli caurspīdīgos maisos, kuri būs
jāievieto attiecīgajā konteinerā.

EKO laukumu darba laiki pieejami www.zaao.lv vai zvanot pa
tālr. 64281250 (zvanu centrālē jāizvēlas taustiņš “5”).
Akcijas nolikums pieejams uzņēmuma mājas lapā un pie EKO
laukumu pārziņiem.

Lietošanai derīgus apavus, apģērbu un mājas tekstilu EKO
laukumos iespējams bez maksas nodot arī ārpus akcijas darbības
laika.

Akcija ir spēkā tikai pašvaldību atkritumu apsaimniekošanas
uzņēmuma ZAAO darbības reģionā.

EKO laukumu adreses un darba laiki 2021.gada septembrī
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Akcijā “EKO ZVANS” aicina bez
maksas
nodot
nolietotu
elektrotehniku, vērš uzmanību
uz elektrodrošību
No 1. līdz 31. augustam notiks SIA “ZAAO” (ZAAO) organizēta
akcija “EKO ZVANS!”, kuras laikā, zvanot uz ZAAO biroju, varēs
pieteikt neizjauktas nolietotas elektrotehnikas bezmaksas
savākšanu (iekārtas izmērs vismaz 60 x 40 x 40 cm).

Ar līdzīgām akcijām tās organizatori ik gadu vērš uzmanību uz
vides aizsardzību un šogad, sadarbībā ar AS “Sadales tīkls”,
uzmanība tiek pievērsta arī elektrodrošībai, jo nolietota un
bojāta elektronika ikgadēji ir iemesls desmitiem elektrotraumu
un virknei ugunsgrēku.

ZAAO Atkritumu apsaimniekošanas daļas vadītāja Ginta Gailuma:
“Elektriskās un elektroniskās iekārtas, ko lietojam savās
mājsaimniecībās un darba vietās, ir izgatavotas no dažādiem
materiāliem, no kuriem līdz pat 90 % ir iespējams pārstrādāt.
Šīs iekārtas satur arī dažādas kaitīgas vielas, piemēram,
freonu, dzīvsudrabu, svinu, hromu, tāpēc elektriskie un
elektroniskie atkritumi nekādā ziņā nedrīkst nonākt dabā, tie
jānodod atkritumu apsaimniekotajiem. ZAAO rūpējas, lai šie
atkritumi nonāktu uz pārstrādi.”

Akciju šogad atbalsta “Sadales tīkls”, vēršot uzmanību uz
elektrodrošību. “Sadales tīkla” Mācību centra elektrozinību
mācību vadītājs Artūrs Šmats: “Savu laiku nokalpojušai un
bojātai elektrotehnikai nav vietas mājoklī, jo tā ir bīstama
mūsu veselībai un dzīvībai, kā arī rada ugunsgrēku riskus
īpašumā. Diemžēl nereti turpinām lietot bojātas elektroierīces

un arī cenšamies
paši tās “saremontēt”, bojātās vietas
notinot ar izolācijas lenti, – šāda rīcība nav pieļaujama, jo
bojāta elektroierīce ir kā bumba ar laika degli, kas liktenīgā
mirklī var kļūt par iemeslu smagai vai letālai elektrotraumai
vai postošam ugunsgrēkam!”

“Sadales tīkls” uzsver, ka ik gadu elektrotraumas Latvijā gūst
desmitiem cilvēku – gan bērni, gan pieaugušie, turklāt vidēji
desmit cilvēkiem gūto elektrotraumu sekas ir letālas. “Šogad
sešos mēnešos ir reģistrētas pavisam 27 elektrotraumas,
tostarp 5 cilvēki gūto elektrotraumu rezultātā gāja bojā.
Atceries – mājās nav vietas elektroierīcēm ar bojātu vada
izolāciju vai citiem acīmredzamiem defektiem! Tāpat, ja,
lietojot elektroierīci, ir jūtams, ka tā “sit pa pirkstiem” –
tas ir signāls, ka no šīs ierīces ir iespējami drīz
jāatbrīvojas. Akcija “EKO ZVANS” ir lieliska iespēja nodot
pārstrādei savu laiku nokalpojušu elektrotehniku, šādi gan
parūpējoties par savu un citu īpašuma iemītnieku drošību, gan
arī veicinot sakārtotu vidi mums apkārt,” papildina A. Šmats.

Akcija ir spēkā tikai ZAAO darbības reģionā – jaunajos
Limbažu, Cēsu, Smiltenes, Valkas, Vamieras novados, kā arī
jaunā Siguldas novada Krimuldas un Lēdurgas pagastos, jaunajā
Saulkrastu novadā (izņemot Sējas pagastu) un jaunajā Balvu
novadā, līdzšinējo Baltinavas, Rugāju un Viļakas novadu
pagastos.

Nolietotas elektrotehnikas savākšanas pakalpojums tiks
sniegts, izbraucot uz privātpersonas vai juridiskas personas
norādīto adresi, iepriekš vienojoties par savākšanas dienu.

Arī ikdienā ZAAO piedāvā ar elektrību vai baterijām darbinātas
nolietotas sadzīves elektrotehnikas savākšanu no klienta

adreses,
akcijas
iegūstot
sūcējus,

taču akcijas periodā ir atcelta transporta maksa un
laikā ikviens tās dalībnieks piedalīsies izlozē,
iespēju laimēt balvas – televizoru, rokas putekļu
skandas un citas.

Pieteikumi tiek pieņemti pa tālruni 26132288. Saņemot
neizjauktas
nolietotas
elektrotehnikas
(televizori,
ledusskapji, plītis, trauku mazgājamās mašīnas, putekļu
sūcēji, virtuves kombaini u.c.) savākšanas pieteikumu un
pajautājot klienta atļauju, ZAAO biroja darbinieks reģistrēs
akcijas dalībnieku klientu uzskaites sistēmā, veicot speciālu
atzīmi par dalību akcijā. Katrs klients akcijā var veikt
neierobežota skaita elektrotehnikas vienību savākšanas
pieteikumus, balvu izlozē piedaloties vienu reizi.

Visai pieteiktajai elektrotehnikai tās izvešanas dienā jābūt
novietotai ārpus telpām – pie kāpņu telpas ārdurvīm, biroja
ārdurvīm, iebraucamā ceļa malā, konteineru laukumā utml.

Akcijas nolikums pieejams uzņēmuma mājas lapā www.zaao.lv
šķiroto atkritumu savākšanas sadaļā un klientiem.zaao.lv.

Atgādinām, ka nolietotu neizjauktu elektrotehniku bez maksas
ikdienā var nodot arī ZAAO darbības reģiona divdesmit vienā
EKO laukumā. Nogādājot nolietotu neizjauktu elektrotehniku EKO
laukumā, iedzīvotāji nepiedalās akcijā “EKO ZVANS!”.
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ZAAO saņem Zelta kategorijas
godalgu
Jau

piekto

gadu

pēc

kārtas
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pašvaldību

atkritumu

apsaimniekošanas uzņēmums SIA “ZAAO” (ZAAO) Korporatīvās
ilgtspējas un atbildības institūta rīkotajā Ilgtspējas indeksā
novērtēts ar Zelta kategorijas godalgu.

Ingrīda Gubernatorova, ZAAO Korporatīvās pārvaldības un audita
daļas vadītāja: “Esam saņēmuši savas darbības novērtējumu
ilgtspējas
un korporatīvās atbildības aspektā, kas ir kā
jauns enerģijas lādiņš, lai turpinātu pilnveidot savu sniegumu
un apņemšanos virzīties uz arvien labākiem pārvaldības
principiem, padarot tos par ikdienu mūsu uzņēmumā.
Pozitīvā pieredze un kopējā izpratne par ilgtspējīga un
atbildīga biznesa principu veidošanu uzņēmumā iedvesmo mūsu
komandu jauniem izaicinājumiem. Vēlos atzīmēt, ka nozīmīga
loma ir komandas darbam, kas ietver savstarpējo mijiedarbību
virzībā uz kopīgo rezultātu. Paldies visai ZAAO komandai!”

Ilgtspējas indekss ir stratēģisks vadības instruments, kas
balstīts uz starptautiski atzītas metodoloģijas, palīdzot
Latvijas uzņēmumiem diagnosticēt savas darbības ilgtspēju un
korporatīvās atbildības līmeni. Uzņēmumi tiek vērtēti vairākās
pārvaldības jomās: stratēģija, sabiedrība, vide, tirgus
attiecības un darba vide.
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ZAAO akcijas laikā nodotas
gandrīz 70 tonnas elektrisko
un elektronisko atkritumu
No 15. marta līdz 30. aprīlim notika SIA “ZAAO” (ZAAO)
organizēta nolietotās elektrotehnikas un bateriju vākšanas
akcija “Sper EKO soli”, kuras laikā, ZAAO darbības reģiona 20
EKO laukumos bez maksas varēja nododot neizjauktu nolietoto
dažāda izmēra sadzīves elektrotehniku un baterijas.

Akcijas laikā savāktas 68.8 tonnas elektrisko un elektronisko
atkritumu un 448 kg baterijas.

Lai arī nolietotās elektrotehnikas nodošana EKO laukumos bez
maksas tiek nodrošināta ikdienā, akciju laikā nodotais
konkrētā atkritumu veida apjoms pret vidējo apjomu mēnesī
pieaug. Akcijas laikā aizpildīti 3788 kuponi. Salīdzinot ar
pirmo akcijas rīkošanas reizi 2014.gadā, akcijas dalībnieku
skaits pieaudzis par aptuveni 70% – 2014.gadā tika aizpildīti
1090 kuponi.

Akcijas dalībnieki nodeva gan nolietotu virtuves tehniku –
sulu spiedes, ledusskapjus, mikserus, tosterus, kafijas
automātus, gan datorus, printerus, šujmašīnas, sildītājus,
telefonus, atskaņotājus, veļas mazgājamās mašīnas, kā arī
dažādas citas dažādu izmēru elektriskās un elektroniskās
iekārtas.

Vislielāko atsaucību akcija guva Smiltenes, Valmieras, Cēsu,
Limbažu, Saulkrastu, Krimuldas, Alojas un Strenču EKO
laukumos.

Nolietotā elektrotehnika ir vērtīga otrreizējā izejviela jaunu
preču ražošanai. Jāatceras, ka nolietotās elektriskās un
elektroniskās iekārtas, tāpat kā baterijas, satur arī
cilvēkiem un dabai kaitīgas vielas, tāpēc tās nedrīkst nonākt
dabā un tās nav atļauts ievietot sadzīves atkritumu
konteineros.

Savāktā nolietotā sadzīves elektrotehnika tiek sašķirota
atbilstoši kvalitātes prasībām un nodota pārstrādes
uzņēmumiem.

Atgādinām, ka EKO laukumos arī ikdienā bez maksas iespējams
nodot neizjauktu nolietoto elektrotehniku. Ja nav iespējas

nogādāt elektrotehniku uz EKO laukumu pašiem, ZAAO piedāvā
nolietotās
sadzīves
elektrotehnikas
savākšanu
no
mājsaimniecības vai uzņēmuma adreses – izmantojot šo
pakalpojumu, neatkarīgi no nododamo priekšmetu skaita, ir
jāmaksā tikai vienreizēja transporta maksa 4.60 EUR.
Pieteikumi tiek pieņemti pa tālruni 64281250 vai e-pastā
zaao@zaao.lv.

Starp akcijas dalībniekiem tika izlozētas balvas – 2 grīdas
tīrīšanas roboti, kurus ieguva:

Saulkrastu EKO laukuma apmeklētājs Ainārs Pūce un

Smiltenes EKO laukuma apmeklētāja Gunta Pētersone.

Elektroniskās sporta aproces ieguva:

Apes EKO laukuma apmeklētāja Anita Harju,

Alojas EKO laukuma apmeklētājs Ēriks Balodis,

Cēsu Lapsu ielas EKO laukuma apmeklētāja Lauma Zīle Tabūne,

Cēsu Bērzaines ielas EKO laukuma apmeklētāja Tamāra Grīzane,

Daibes EKO laukuma apmeklētājs Normunds Račāns,

Jaunpiebalgas EKO laukuma apmeklētājs Vairis Pētersons,

Krimuldas EKO laukuma apmeklētājs Imants Dzers,

Līgatnes EKO laukuma apmeklētāja Ingrīda Kreitāle,

Limbažu EKO laukuma apmeklētājs Jānis Barkovskis,

Mazsalacas EKO laukuma apmeklētājs Pēteris Jērcītis,

Raunas EKO laukuma apmeklētāja Liene Pavlovska.

Rūjienas EKO laukuma apmeklētāja Inga Jekale,

Salacgrīvas EKO laukuma apmeklētājs Kaspars Vinklers,

Saulkrastu EKO laukuma apmeklētājs Kārlis Frišenbrūders,

Smiltenes EKO laukuma apmeklētājs Artis Roķis,

Strenču EKO laukuma apmeklētāja Elīna Kuplā,

Taurenes EKO laukuma apmeklētāja Velga Berķe,

Valmieras Beātes ielas EKO laukuma apmeklētāja Žanna Metus,

Valmieras Dzelzceļa ielas EKO laukuma apmeklētājs Einārs
Šulcs,

Valkas EKO laukuma apmeklētāja Aiga Daine.
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