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Novads
Aktivitāte
Balvi,
Valmiera,
Mazsalaca,
Burtnieki,
Smiltene,
Saulkrasti

Pašvaldības, sadarbībā ar ZAAO, nodrošināja iespēju iedzīvotājiem nodot lielgabarīta
atkritumus
Vairākās pašvaldībās iedzīvotāju ērtībām, sadarbībā ar ZAAO, notikušas lielgabarīta atkritumu savākšanas
akcijas, kurās iedzīvotājiem tika dota iespēja konkrēto atkritumu veidu nodot bez maksas. Akcijas
organizētas gan EKO laukumu teritorijās, gan izvietojot lielizmēra konteinerus pašvaldību norādītās vietās.

Visi

Lielās talkas atkritumu savākšana
ZAAO nodrošināja Lielās Talkas atkritumu savākšanu, pēc savstarpēji noslēgtiem līgumiem ar
pašvaldībām. Šogad savākti1643 m3 talkas atkritumu, salīdzinoši 2015.gadā – 2054 m3.
Pārgaujas novadā vieglāk konstatēt saistošo noteikumu neievērotājus
Pārgaujas novadā, tāpat kā vairākos citos novados, darbojas tiešsaistes līgumu datu bāze CRM Laipa, kas
paredzēta pašvaldības policistiem un citiem pašvaldību speciālistiem, kontrolējot pašvaldību saistošo
noteikumu izpildi, t.i., lai konstatētu, vai katrai mājsaimniecībai ir noslēgts līgums par atkritumu
apsaimniekošanu.
Tikšanās ar pagastu pārvaldniekiem
Apspriesti ZAAO piedāvātie pakalpojumi, pārrunāta līdzšinējā sadarbība, kā arī pašvaldību loma atkritumu
apsaimniekošanā. Notikušas praktiskās apmācības par pareizu otrreizējai pārstrādei derīgu materiālu
atpazīšanu.

Pārgauja

Burtnieki,
Valka, Balvi,
Mazsalaca,
Aloja,
Rūjiena
Jaunpiebalga,
Mazsalaca,
Amata,
Rūjiena,
Limbaži,
Vecpiebalga
Balvi, Viļaka,
Rugāji,
Baltinava

Visi

Balvi (21.-23.aprīlis) nodoti 78 m3 http://zaao.lv/lv/zinas/balvu-novada-iedzivotajiem-iespeja-bez-maksasnodod-lielgabarita-atkritumus
Valmiera (1.-23.aprīlis) nodoti 1514 m3 http://zaao.lv/lv/zinas/valmieriesiem-bezmaksas-lielgabaritanodosanas-akcija-no-1aprila
Mazsalaca (24.marts – 7.aprīlis) nodoti 76 m3 http://zaao.lv/lv/zinas/lielgabarita-atkritumu-nodosanas-akcijamazsalacas-novada
Burtnieki (11.aprīlis – 8.maijs) http://zaao.lv/lv/zinas/lielgabarita-atkritumu-savaksanas-akcija-burtniekunovada
Smiltene (Launkalne) (20.-30.aprīlis) nodoti 71 m3 http://zaao.lv/lv/zinas/lielgabarita-atkritumu-nodosanasakcija-smiltenes-novada-launkalnes-pagasta
Saulkrasti (29.aprīlis – 1.maijs) nodoti 240 m3 http://zaao.lv/lv/zinas/lielgabarita-atkritumu-savaksanas-akcijasaulkrastu-novada

Informatīvs ziņojums par ZAAO darbību 2015.gadā
ZAAO pārstāvji snieguši prezentācijas domes deputātiem par 2015.gadā paveikto, par plānotajiem darbiem
un attīstības projektiem 2016.gadā. Pārrunātas novadu atkritumu apsaimniekošanas aktualitātes.

Ieviests jauns pakalpojums Balvos – transporta pakalpojumi ar kravas auto, kas aprīkots ar
hidromanipulatoru liela izmēra atkritumu savākšanai un pārvadāšanai
Balvu novada iedzīvotājiem no aprīļa mēneša par noteiktu samaksu tiek piedāvāta jauktu un sašķirotu
būvgružu savākšana, lielgabarīta atkritumu savākšana, azbestu saturošu celtniecības materiālu savākšana,
kā arī beramkravu transportēšana līdz 22 m3 (maksimums 10 t). Nelielam būvgružu daudzumam tiek
piedāvāti 1.1 m3 maisi. Pakalpojumu var pieteikt pa tālr.29225862 vai 27330054
Pirmie darbi ZAAO vides iniciatīvā “100 darbi Latvijai”
Ir paveikti pirmie darbi ZAAO vides iniciatīvā “100 darbi Latvijai”:
• Reģionālā atkritumu apsaimniekošanas centra “Daibe” teritorijā Pārgaujas novadā iestādītas 1000
egles http://zaao.lv/lv/zinas/poligona-daibe-teritorija-iestaditas-1000-jaunas-egles

•

Valmierā uzstādīti “Mākslas soliņi”
http://www.valmiera.lv/lv/jaunumi/kulturas_zinas/13532_valmiera_uzstaditi_makslas_solini/

Raunas novada Gatartas pansionāta teritorijā iestādīts augļu koku dārzs
Strenču pilsētas parkā trīs jauktie kori (Strenču novada kultūras centra koris “Rīta puse”,
Beverīnas novada koris “Trikāta”, Smiltenes kultūras centra koris “Pakalni”) atjaunojuši birzīti
RAAC “Daibe” viesojās Norvēģijas vēstnieks
12.aprīlī reģionālajā atkritumu apsaimniekošanas centrā “Daibe”, Valmieras pašvaldības vizītes ietvaros,
viesojās Norvēģijas Karalistes ārkārtējais un pilnvarotais vēstnieks Latvijā Steinars Egils Hāgens.
•
•

Valmiera

http://zaao.lv/lv/zinas/raac-daibe-darbibu-izzina-norvegijas-vestnieks

Visi

Izstrādāts jauns mācību materiāls – multfilma par dabas resursu saudzēšanu
Dabas resursu saudzēšana ir apgūstams un viegls paradums - ar šādu vēstījumu izveidota multiplikācijas
īsfilma bērniem. Animētajā stāstā tētis māca meitai par to, kā gudri iepirkties, kur likt izlietoto iepakojumu
un kādus dabas resursus var ietaupīt, atdodot iepakojumu pārstrādei. Multfilma tiks demonstrēta bērniem,
kuri RAAC “Daibe” apgūst sertificēto vides izglītības mācību programmu. Tā būs pieejama pedagogiem,
kuri vēlas stāstu iekļaut mācību stundu saturā.
http://zaao.lv/lv/zinas/dabai-labu-darit-ir-viegli

Valmiera

Bērnu veidotu gleznu un instalāciju izstāde TC “Valleta”
No 11.aprīļa līdz 6.maijam tirdzniecības centrā “Valleta” bija apskatāma ZAAO vides izglītības konkursos
iesniegto darbu izstāde.
http://zaao.lv/lv/zinas/tc-valleta-apskatama-skolenu-veidotu-vides-tematikas-darbu-izstade

Visi

Noskaidroti uzvarētāji vides izglītības konkursā „ZAAO mēneša jautājums”
Konkursā „ZAAO mēneša jautājums” aprīlī piedalījās 582 dalībnieki no 21 ZAAO darbības reģiona
skolām. Uzvarētāji – Sintija Vizla no Limbažu novada Umurgas pamatskolas 6.klases; Patrīcija Kazeka no
Smiltenes novada Smiltenes Trīs pakalnu sākumskolas 2.a klases; Gatis Grantiņš no Kocēnu novada
Rubenes pamatskolas 2.klases. Aktīvākā skola visa mācību gada laikā – Valmieras Valsts ģimnāzija.
http://zaao.lv/lv/zinas/nosledzies-konkurss-zaao-menesa-jautajums

SIA “ZAAO” AKTIVITĀTES MAIJĀ
Novads
Aktivitāte
Visi

Elektrisko un elektronisko atkritumu savākšanas akcija “EKO zvans”
No 1. līdz 31.maijam notiek ZAAO akcija “EKO ZVANS!”, kuras laikā, zvanot uz ZAAO biroju, var
pieteikt neizjauktas nolietotas elektrotehnikas bezmaksas savākšanu. Pakalpojums tiks sniegts izbraucot uz
klienta norādīto adresi. Arī ikdienā ZAAO piedāvā minēto pakalpojumu, taču maijā ir iespēja laimēt balvu
– iRobot. Turklāt akcijas laikā nolietotā elektrotehnika bez maksas tiks vākta arī no juridiskām personām,
izsniedzot pieņemšanas – nodošanas aktu.
http://zaao.lv/lv/zinas/tira-vide-ir-viena-zvana-attaluma

Limbaži,
Kocēni,
Amata,
Krimulda

Lielgabarīta atkritumu nodošanas akcijas
Vairākās pašvaldībās iedzīvotāju ērtībām, sadarbībā ar ZAAO, notiek lielgabarīta atkritumu savākšanas
akcijas, kurās iedzīvotājiem tiek dota iespēja konkrēto atkritumu veidu nodot bez maksas. Akcijas tiek
organizētas gan EKO laukumu teritorijās, gan izvietojot lielizmēra konteinerus pašvaldību norādītās vietās.
Limbaži (11.aprīlis – 20.maijs) http://zaao.lv/lv/zinas/limbazu-novada-iedzivotaju-ertibam-lielgabaritaatkritumu-nodosanas-akcija
Kocēni (17.maijs – 29.maijs) http://zaao.lv/lv/zinas/kocenu-novada-lielgabarita-atkritumu-savaksanas-akcija-no17-lidz-29maijam
Amata (22.aprīlis- 13.maijs) http://zaao.lv/lv/zinas/lielgabarita-atkritumu-savaksanas-akcija-amatas-novada
Krimulda (17.maijs – 29.maijs) http://zaao.lv/lv/zinas/lielgabarita-atkritumu-savaksanas-akcija-krimulda-no2maija

Visi

Lauksaimniecībā izmantotā iepakojuma bezmaksas vākšana
Lai risinātu atkritumu problēmas laukos, kur zemnieku saimniecībās vēl aizvien mēdz dedzināt vai zemē
norakt izlietotās skābbarības ruļļu un bedru plēves, jau vairākus gadus ZAAO tās savāc bez maksas.
Saimniekiem ir iespēja nodot arī citus lauksaimniecībā izmantotos materiālus, kurus var nodot otrreizējai
pārstrādei. Lai minēto iepakojumu no saimniekiem savāktu līdz Jāņiem, pieteikumi jāveic līdz 20.maijam
pa tālr.29221847.
http://zaao.lv/lv/saturs/lauksaimniekiem

Valmiera

Akcija “Otrreiz spēli spēlēt prieks”
Valmieras pilsētas pašvaldība sadarbībā ar ZAAO atkārtoti rīko akciju, kuras laikā ikviens var nodot labi
saglabātas, bet vairs nevajadzīgas attīstošās un izglītojošās spēles (puzles, galda spēles, konstruktorus,
elektroniskās un muzikālās spēles) kādā no diviem spēļu pieņemšanas punktiem: Valmieras jaunatnes
centrā “Vinda” vai Valmieras Integrētās bibliotēkas Bērnu apkalpošanas nodaļā.
http://zaao.lv/lv/zinas/valmiera-iespeja-nodot-attistosas-speles

Visi

Noslēdzies vides izglītības projekta “Cilvēks vidē” mācību gads
5.maijā Valmieras sākumskolā izzinošā atmosfērā, eksperimentējot kopā ar zinātnes centru “Z(in)oo”, bērni
no vairāk nekā 70 izglītības iestādēm atzīmēja vides izglītības projekta “Cilvēks vidē” noslēgumu.

Pasākumā godināti radošākie un aktīvākie projekta konkursu laureāti. 2015./2016. mācību gadā projekta 8
konkursos piedalījās 85 skolas un 53 pirmsskolas izglītības iestādes un pirmsskolas grupas no ZAAO
darbības reģiona.
http://zaao.lv/lv/zinas/simtiem-bernu-uzrunati-dabas-resursu-saudzesanai

Ape, Strenči
Amatas,
Krimulda
Burtnieki,
Kocēni,
Smiltene,
Valka, Ape,
Krimulda
Saulkrasti

Tiek plānotas tikšanās ar pagastu pārvaldniekiem
Lai pārrunātu un attīstītu savstarpējo sadarbību, notiek ZAAO speciālistu un pagastu pārvaldnieku tikšanās.
Notiek tikšanās ar iedzīvotāju grupām
Lai informētu iedzīvotājus par atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumiem un palīdzētu izvēlēties no tiem
piemērotākos katra atkritumu veida apsaimniekošanai, kā arī, lai stāstītu par iepakojumu nodošanu
pārstrādei, ZAAO darbinieki tiekas ar iedzīvotāju grupām, organizējot praktiskās nodarbības.
Tiek organizētas tikšanās, lai sniegtu atskaiti par ZAAO darbību 2015.gadā
ZAAO pārstāvji informēs pašvaldību domju deputātus par 2015.gadā paveiktajiem darbiem un plānotajiem
attīstības projektiem 2016.gadā.

Dalība 3.Latvijas tūrisma tirgū Saulkrastos
28.maijā Saulkrastos notiekošajā 3.Latvijas tūrisma tirgū ZAAO iedzīvotājiem nodrošinās informāciju par
pakalpojumiem. Notiks arī radošās vides izglītības aktivitātes bērniem.
http://www.visitsaulkrasti.lv/saulkrasti-pasakumi/ieripo-saulkrastu-vasara-and-3-latvijas-turisma-informacijastirgus

Visi

Ekskursijas un mācību stundas RAAC “Daibe”
Visu mācību gadu tiek nodrošinātas mācību stundas un ekskursijas RAAC “Daibe” – ZAAO darbības
reģiona izglītības iestādēm vienu reizi mācību gadā šim mērķim tiek kompensētas degvielas izmaksas.
ZAAO vides izglītības pedagogi var nodrošināt vides mācību nodarbības pirmsskolas izglītības iestādēs.
http://zaao.lv/saturs/sabiedribas-izglitosana

Valmiera,
Limbaži

Pastkaršu, komiksu un vides instalāciju izstāde Valmieras sākumskolā
No 3. līdz 20.maijam Valmieras sākumskolā apskatāma ZAAO vides izglītības konkursos iesniegto darbu
izstāde. Nākamā izstāde plānota Limbažu Bērnu bibliotēkā.

ATKRITUMU APSAIMNIEKOŠANAS UN VIDES AIZSARDZĪBAS NOZARES AKTUALITĀTES
Tēma
Izklāsts
28.04.2016.
Valsts sekretāru padomē izsludināts MK noteikumu projekts “Noteikumi par
Grozījumi noteikumos
atkritumu
savākšanas
un šķirošanas vietām”. Tajā tiek precizēts iepriekšējais regulējums
par atkritumu
saistībā
ar
atkritumu
savākšanas
un šķirošanas vietu veidiem, bioloģiski noārdāmo atkritumu
savākšanas un
kompostēšanas
vietu
ierīkošanas
un apsaimniekošanas prasībām.
šķirošanas vietām
Noteikumos paredzamās prasības ZAAO izpilda jau šobrīd.

http://varam.gov.lv/lat/likumdosana/normativo_aktu_projekti/normativo_aktu_projekti_vides_aizsa
rdzibas_joma/?doc=21839

Grozījumi Atkritumu
apsaimniekošanas
likumā

VARAM, pamatojoties uz Valsts kontroles ziņojumu ieteikumiem, pilnveido normatīvo aktu
regulējumu, kas paredzētu atkritumu apsaimniekošanas maksas aprēķinam izmantot atkritumu
apsaimniekotāja mērījumu rezultātā noteikto koeficientu pārejai no svara uz tilpuma
mērvienībām.
Tiek precizēts Atkritumu apsaimniekošanas likuma 39.pants.
Likumprojekts iesniegts Valsts kancelejā. Gaidāma likumprojekta apstiprināšana Ministru
kabineta sēdē tā virzībai uz Saeimu.
http://varam.gov.lv/lat/likumdosana/normativo_aktu_projekti/normativo_aktu_projekti_vides_aizsa
rdzibas_joma/?doc=21838

Grozījumi Dabas
resursu nodokļu
likumā

Izstrādāti grozījumi “Dabas resursa nodokļu likumā”. Līdz 2020.gadam plānots pakāpeniski
palielināt DRN likmi par sadzīves, būvniecības un bīstamo atkritumu apglabāšanu. Mērķis ir
veicināt LR saistību izpildi attiecībā uz atkritumu pārstrādi un reģenerāciju, kā arī samazinātu
poligonos apglabājamo atkritumu apjomu.
Likumprojekts iesniegts Valsts kancelejā. Gaidāma likumprojekta apstiprināšana Ministru
kabineta sēdē tā virzībai uz Saeimu.
http://varam.gov.lv/lat/likumdosana/normativo_aktu_projekti/normativo_aktu_projekti_vides_aizsa
rdzibas_joma/?doc=21733
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