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Aktualitātes pakalpojumu sniegšanā ārkārtējās situācijas laikā  

Valstī izsludinātās ārkārtējās situācijas laikā 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. Klientu konsultācijas un līgumu slēgšana notiek attālināti, atsevišķi ierobežojumi 

EKO laukumos. https://ej.uz/57dy  

 

“Bureau Veritas” auditori  atz inīgi novērtē ZAAO attīst ību  

Septembra izskaņā ZAAO notika ikgadējais integrētās vadības sistēmas ārējais uzraudzības audits. Tā laikā secināts, ka 

ZAAO ieviestā un uzturētā integrētā vadības sistēma atbilst starptautiskajiem standartiem LVS EN ISO 9001:2015 un LVS 

EN ISO 14001:2015, kas apliecina kvalitatīvu un vides prasībām atbilstošu uzņēmuma darbību. 

Pozitīvi tika novērtēta uzņēmuma nepārtrauktā attīstība un nākotnes projektu vīzija, tika uzteikta sabiedrības iesaiste un 

izglītošana zaļās domāšanas virzienā, kas sekmē uzņēmuma mērķu sasniegšanu. Atzinīgi novērtēta darbinieku vispārējā 

kompetence un zināšanas par procesiem, kā arī vadības sistēmas digitālā vide. https://ej.uz/2h1o  

 

ZAAO uzsāk t iešsaistes diskusi ju ciklu ar klient iem 
 

Ar oktobri ZAAO 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. https://ej.uz/de7f  

 

Pašvaldību komunikācijas speciālist i diskutē par iedzīvotāju iesaisti “zaļo” 

mērķu sasniegšanā  
 

23.septembrī Dabas un tehnoloģiju parkā URDA notika gadskārtējais ZAAO darbības reģiona komunikācijas speciālistu 

seminārs. Pasākuma dalībnieki izzināja vides aizsardzības nozares aktualitātes un izaicinājumus, ZAAO aktuālos 

pakalpojumus, vides izglītības piedāvājumu. Komunikācijas speciālisti diskutēja par efektīvākajiem veidiem, kā 

klimatneitralitātes mērķu sasniegšanā efektīvi iesaistīt dažādas iedzīvotāju grupas. https://ej.uz/ajc3  

 

Cēsīs un Valmierā notiek lapu savākšanas akcijas  

Šobrīd aktīvi tiek apkalpoti klienti Cēsu novadā un Valmieras pilsētā, kur ar pašvaldību atbalstu notiek rudens koku lapu 

savākšanas akcijas. 

Cēsis https://ej.uz/od1h  

Valmiera https://ej.uz/i33j  

 Informācija Latvijas radio/ Klientu apkalpošanas daļas vadītājs Mārtiņš Vīgants https://ej.uz/d13m  
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Noslēgusies  apavu, apģērbu un mājas tekst i la vākšanas akcija “Otrreiz modē”  
 

Septembrī notika 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, bija iespēja 

piedalīties balvu izlozē.  

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 apģērbu, apavus un mājas 

tekstilu. Aizpildīti vairāk nekā 2000 akcijas kuponi. Visvairāk akcijas kuponu aizpildīts EKO laukumos Smiltenē, Valmierā, 

Cēsīs, Limbažos un Saulkrastos. 

Pakalpojums EKO laukumos pieejams ikdienā, ar akcijas periodu tiek pievērsta uzmanība pakalpojuma esamībai.  

https://ej.uz/6hjq  

 

Notikusi lielgabarīta atkritumu savākšanas akcija Zosēnu un Jaunpiebalgas  

pagastos 

Lielgabarīta atkritumu savākšanas akcijas pašvalbības biežāk priekš saviem iedzīvotājiem izvēlas rīkot pavasara mēnešos, 
taču arī rudenī šādas akcijas ZAAO var apkalpot. Tradicionāli arī rudenī akcijas norise notika Zosēnu un Jaunpiebalgas 

pagastos. Pašvaldībām, kuras vēlas konkrēto akciju īstenot savā teritorijā, tā jāpiesaka uz epastu: martins.vigants@zaao.lv. 

https://ej.uz/azgp  

 

Cēsu Saules ielas daudzdzīvokļu māju kvartālā pabeigta pazemes konteineru 

laukumu izveide 

 
ZAAO kopā ar pašvaldībām, attīstot modernu atkritumu apsaimniekošanu, jau kopš 2008.gada izbūvē arvien jaunus 

pazemes konteineru laukumus.  

Cēsu pilsētas Saules ielas daudzdzīvokļu māju kvartālā izbūvēts ceturtais pazemes atkritumu konteineru laukums, noslēdzot 

šī kvartāla konteineru laukumu labiekārtošanu. Projekts īstenots, lai modernizētu atkritumu apsaimniekošanas 

infrastruktūru, padarītu estētiskāku un pievilcīgāku apkārtējo vidi. https://ej.uz/n63m  

 

ZAAO gatavojas uzsākt darbu  Saulkrastu novada Sējas pagastā  
 

Saulkrastu novada dome lēma, ka no 2022.gada 1.janvāra visā Saulkrastu novadā, arī Sējas pagastā atkritumu 

apsaimniekošanas pakalpojumus sniedz ZAAO.  
ZAAO atkritumu apsaimniekošanas līgumu slēgšanu ar Sējas pagasta iedzīvotājiem un uzņēmumiem uzsāks ar šā gada 

1.novembri.  
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URDA akcijas ci lvēka rīcības seku izpratnei  at tiecībā pret vidi  
 

Dabas un tehnoloģiju parks URDA, pašvaldību atkritumu apsaimniekotāja ZAAO vides izglītības realizēšanas vieta, rudens 

mēnešos piedāvā vairākas vides izglītības akcijas, lai rosinātu cilvēka un vides mijiedarbības izziņu un iesaistītu 

interesentus dabas resursu taupīšanā. 

Akcijas ir pielāgotas izglītības iestāžu audzēkņu vecuma posmiem un interesēm, iekļaujot gan dabaszinātņu, gan 

tehnoloģiju apguves veicināšanu. https://ej.uz/2ra8  

 

URDĀ Dabas diena  
 

9.oktobrī URDĀ notika dabas diena, kurā izzināta bišu nozīme dabā, notika izziņas brauciens pa poligonu un praktiskie 

darbi ar bišu vasku. Sekojot valstī aktuālajai epidemioloģiskajai situācijai, URDA vērtē, kad atkal pie sevis pulcēt ģimenes 

-  vides pētniekus! https://ej.uz/u2jv  
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URDA strādā epidemioloģiski drošā vidē  
 

URDA savus pakalpojumus piedāvā epidemioloģiski drošā vidē un ievērojot 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 

 

 

Aktuālās vakances  

Aicinām komandā atkritumvedēju vadītāju, strādnieku un atkritumu šķirotāju reģionālajā atkritumu apsaimniekošanas 

centrā “Daibe” https://ej.uz/48xs   

 

 

Nozarē  

Pieņemti grozījumi Ministru kabineta 2011. gada 27. decembra noteikumos Nr. 1032 "Atkritumu poligonu ierīkošanas, 

atkritumu poligonu un izgāztuvju apsaimniekošanas, slēgšanas un rekultivācijas noteikumi", kur noteikti Sadzīves 

atkritumu poligonā apglabāto sadzīves atkritumu daudzuma samazināšanas mērķi, kritēriji apglabāto sadzīves atkritumu 

daudzuma samazināšanas mērķu sasniegšanas izvērtēšanai. https://ej.uz/aqmi  

 

                     

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                       
Zane Leimane, SIA “ZAAO” sabiedrisko attiecību vadītāja, zane.leimane@zaao.lv, tālr.26610013 
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