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Iegūts augsts novērtējums Ilgtspējas indeksā
ZAAO Ilgtspējas indeksa apbalvošanas ceremonijā saņēma Sudraba kategorijas godalgu. Ilgtspējas indeksā
ZAAO piedalījās jau sesto reizi, gadu no gada apliecinot spēju sasniegt augstus rezultātus tādās darbības
jomās kā stratēģija, sabiedrība, vide, tirgus attiecības un darba vide.
http://zaao.lv/lv/zinas/zaao-iegust-augstu-novertejumu-ilgtspejas-indeksa

Visi

Sadzīves ķīmijas un kosmētikas plastmasas iepakojuma nodošanas akcijā savākts ievērojams apjoms
pārstrādei derīgā materiāla
No 1. līdz 30.jūnijam notika ZAAO akcija “Tava daļa – lai daba zaļa!”, kuras laikā EKO laukumos bez
maksas varēja nodot sadzīves ķīmijas vai kosmētikas plastmasas iepakojumu. Akcijai tika nodrošināts arī
balvu fonds. Akcijai atsaucās aptuveni 500 ZAAO darbības reģiona iedzīvotāji.
http://zaao.lv/lv/zinas/simtiem-cilveku-uznemas-atbildibu-par-zalu-dabu

Pārgauja

Rugāji,
Kocēni,
Naukšēni,
Baltinava,
Viļaka,
Beverīna
Visi
Saulkrasti

Jaunpiebalga

Valmiera

Tikšanās ar pagastu pārvaldniekiem
ZAAO pārstāvji sniedza informāciju par ZAAO piedāvātajiem pakalpojumiem, pārrunāja līdzšinējo
sadarbību un pašvaldību lomu atkritumu apsaimniekošanā. Notikušas praktiskas apmācības par pareizu
otrreizējai pārstrādei derīgu materiālu atpazīšanu.
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.

EKO laukumu pārziņu mācības
15.jūnijā notika ikgadējās EKO laukumu pārziņu un EKO laukumu – biroju speciālistu mācības, lai
papildinātu darbinieku zināšanas ikdienas darbu veikšanai un teicamai klientu apkalpošanai.
Tikšanās ar iedzīvotāju grupām
ZAAO darbinieki tiekas ar iedzīvotāju grupām, organizējot praktiskās nodarbības. Iedzīvotāji tiek informēti
par atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumiem, mācīti atpazīt otrreizējai pārstrādei derīgos materiālus.
Jūnijā izglītoti Saulkrastu novada seniori.
Pašvaldību pārstāvji aicināti pieteikt apmācības savu novadu interešu grupām uz e-pastu:
arita.borisevica@zaao.lv, tālr.28759351
Jaunpiebalgā iedzīvotājiem nodrošināta iespēja bez maksas nodot lielgabarīta atkritumus
Izvietojot lielgabarīta atkritumu konteinerus pašvaldības norādītājās vietās, Jaunpiebalgas pašvaldībā kopā
ar ZAAO nodrošināja iespēju iedzīvotājiem no konkrētā atkritumu veida atbrīvoties bez maksas. Akcijas
laikā iedzīvotāji nodeva 38 m3 lielgabarīta atkritumu.
Atbalstītas AS “Latvijas Zaļais punkts” šķirošanas sacensības
ZAAO sadarbības partneris sabiedrības izglītošanas aktivitātēs AS “Latvijas Zaļais punkts” Latvijas IV
olimpiādes laikā rīkoja šķirošanas sacensības, veicinot iedzīvotāju izpratni par otrreizējo pārstrādi. ZAAO
nodrošināja balvu sacensību līderiem.
http://zaao.lv/lv/zinas/valmiera-notiks-skirosanas-sacensibas
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Interesentu piesaiste ZAAO vides iniciatīvai “100 darbi Latvijai”
Lai veicinātu sabiedrības grupu un indivīdu iesaisti ZAAO vides iniciatīvā “100 darbi Latvijai”, paveicot
arvien vairāk darbu apkārtējās vides sakārtošanā, saudzēšanā, labiekārtošanā un informatīvu kampaņu
izvēršanā, izveidota kampaņas mājas lapa, sociālo mediju konti facebook.com un youtube.com, kā arī
izdots instruktāžas video.
http://www.100darbilatvijai.lv/
https://www.facebook.com/100darbiLatvijai/
https://www.youtube.com/channel/UC5dV7l4Cy1rUDZbGrrRELVw
https://www.youtube.com/watch?v=ryHcFTFGNlY

Vecpiebalga,
Cēsis,
Mazsalaca,
Smiltene,
Pārgauja,
Viļaka

ZAAO vides iniciatīvas “100 darbi Latvijai” vēstnešu dalība pašvaldību pasākumos
Lai informētu par 100 labajiem vides darbiem Latvijai, kurus kopīgi plānots paveikt līdz Latvijas 100 gadu
jubilejas svinībām 2018.gada 18.novembrī, “Cēsis 810” svētkos, Mazsalacas pilsētas svētkos, Smiltenes
pilsētas svētkos, Pārgaujas novada svētkos, Vecpiebalgas kultūras svētkos, Ziemeļlatgales uzņēmēju dienās
viesojās ZAAO vides iniciatīvas “100 darbi Latvijai” vēstneši. Vēstneši piedāvāja asināt prātu vides
jautājumos. Zinošākie svētku dalībnieki balvā saņēma sēklu paciņu un piedalījās izlozē par Tallink jūras
ceļojumu uz Stokholmu 4 personām.
http://www.100darbilatvijai.lv/2016/07/16/vasara-satiec-100-darbi-latvijai-vestnesus-un-laimet-juras-celojumu/

Visi

Atklāta informatīva kampaņa “Lasi skaļi, dzīvo zaļi!”
ZAAO sadarbībā ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas pakļautības iestādēm – Dabas
aizsardzības pārvaldi un Valsts vides dienestu, uzsāka informatīvo kampaņu “Lasi skaļi, dzīvo zaļi!”.
Kampaņa tapusi vides iniciatīvas “100 darbi Latvijai” ietvaros, lai izglītotu dabas teritoriju apmeklētājus, kā
atpūsties draudzīgāk un atbildīgāk pret dabas vērtībām un vidi kopumā.
Pašvaldības aicinātas jautāt pēc plakātiem, kurus izvietot savu teritoriju atpūtas vietās (e-pasts:
zane.leimane@zaao.lv; tālr.26610013).
http://zaao.lv/lv/zinas/izglitos-sabiedribu-par-videi-draudzigu-atputu

Valmiera,
Pārgauja

Aktualizēta sadarbība ar Vidzemes Augstskolu
Vidzemes Augstskolas pārstāvji, sadarbības līguma ietvaros, apmeklēja RAAC “Daibe”. Pārrunātas
sadarbības iespējas, attīstot projektu “Dabas un tehnoloģiju parka izveide RAAC “Daibe” teritorijā”.
http://zaao.lv/lv/zinas/vidzemes-augstskola-un-zaao-parruna-sadarbibas-attistibu

Limbaži

Pastkaršu izstāde Limbažos
Līdz 29.jūlijam Limbažu Bērnu literatūras centrā bija apskatāma ZAAO vides izglītības konkursos
iesniegto darbu izstāde. Izstādīti dažādu vecumu bērnu radošie zīmējumi, kuros attēlota daba un tās
aizsardzības veidi dažādos gadalaikos.
http://zaao.lv/lv/zinas/limbazos-atklata-bernu-darbu-izstade

Visi

Dalība EKO skolu forumā
No 27.-31.jūlijam Saulkrastu novada Zvejniekciema vidusskolā notika Ekoskolu forums, kas šogad tika
veltīts jūras un dabas aizsardzības jautājumiem. Forumā piedalījās arī ZAAO, lai stāstītu pedagogiem un
skolēniem par dabas aizsardzības jautājumiem - atkritumu ietekmi uz dabu, resursu ilgtspēju un nodošanu
otrreizējai pārstrādei, īpaši pievēršoties plastmasai.
http://www.videsfonds.lv/lv/ekoskolu-j-ras-forums-s-kusies-pieteiksan-s

Smiltene

Sakopto sētu sumināšana
Turpinot tradīciju, ZAAO jūlija pēdējā sestdienā sumināja sakoptu un videi draudzīgu māju saimniekus.
Smiltenes novadā 3 ZAAO klientiem piešķirtas 6 bezmaksas konteineru tukšošanas reizes.
Pašvaldības aicinātas iesniegt pieteikumus ZAAO speciālbalvu sagatavošanai savu novadu saimniekiem uz
e-pastu martins.vigants@zaao.lv, tālr.26121663.
http://zaao.lv/lv/zinas/zaao-sumina-sakoptas-un-videi-draudzigas-setas-smiltenes-novada
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Nolietotas sadzīves elektrotehnikas nodošanas akcija EKO laukumos “Sper EKOsoli!”
No 1. līdz 31.augustam notiek ZAAO akcija “Sper EKOsoli!”, kuras laikā, nododot EKO laukumos bez
maksas nolietotu sadzīves elektrotehniku, iespēja laimēt vērtīgas balvas. Balvu fondu 500 eiro apmērā
nodrošina AS “Latvijas Zaļais punkts”. Arī ikdienā ZAAO elektriskos un elektroniskos atkritumus pieņem
EKO laukumos bez maksas un brauc tiem bez maksas pakaļ uz mājsaimniecību adresēm, taču augustā
akcijas dalībnieku starpā tiks izlozētas balvas.
http://zaao.lv/lv/zinas/notiks-nolietotas-elektrotehnikas-vaksanas-akcija-sper-ekosoli-1

Visi

Valmiera,
Ape

Visi

Visi

Notiks pašvaldību komunikācijas speciālistu seminārs
12.augustā Saulkrastos notiks seminārs ZAAO kapitāldaļu turētāju komunikācijas speciālistiem. Tiks
pārrunāti jaunumi ZAAO piedāvātajos pakalpojumos, izdiskutētas š.g. rudens/ziemas komunikācijas tēmas,
vides izglītības piedāvājums un kopīgi apgūti auditorijas aptauju veidošanas pamatprincipi. Semināra laikā
pašvaldības saņems arī pasūtītos lielformāta banerus vides iniciatīvas “100 darbi Latvijai” ietvaros, kurus
izvietot vietās, kur nepieciešams izbeigt dažu iedzīvotāju bezatbildīgo rīcību, piesārņojot pašvaldību zaļās
zonas.
ZAAO vides iniciatīvas “100 darbi Latvijai” vēstnešu dalība pašvaldību pasākumos
Lai informētu par 100 labajiem vides darbiem Latvijai, kurus kopīgi plānots paveikt līdz Latvijas 100 gadu
jubilejas svinībām 2018.gada 18.novembrī, Valmieras pilsētas svētkos un Apes pilsētas svētkos viesosies
ZAAO vides iniciatīvas “100 darbi Latvijai” vēstneši. Vēstneši piedāvās asināt prātu vides jautājumos.
Zinošākie svētku dalībnieki balvā saņems sēklu paciņu un piedalīsies izlozē par Tallink jūras ceļojumu uz
Stokholmu 4 personām.
Bezmaksas šķirošanas kastes pašvaldību administratīvajām ēkām un izglītības iestādēm
ZAAO, realizējot nākamo darbu vides iniciatīvā “100 darbi Latvijai”, augustā un septembrī, pēc noslēgtiem
līgumiem, veiks bezmaksas šķirošanas kastu komplektu piegādi 23 pašvaldību administratīvajām ēkām un
70 izglītības iestādēm. Jaunā kastu - konteineru sistēma “Videi draudzīga pašvaldības iestāde”, “Videi
draudzīga izglītības iestāde”, “Videi draudzīgs birojs”, ieviesta, lai samazinātu pārstrādājamo materiālu
nonākšanu sadzīves atkritumu tvertnēs, organizējot otrreizējo izejvielu, videi kaitīgo preču, elektrisko un
elektronisko atkritumu vākšanu pašvaldību iestādēs.
Ekskursijas un mācību stundas RAAC “Daibe”
Arī vasaras mēnešos tiek piedāvātas mācību stundas un ekskursijas RAAC “Daibe”. Piedāvājums aktuāls
bērnu nometņu organizatoriem un dalībniekiem.
http://zaao.lv/saturs/sabiedribas-izglitosana

Visi

Raidījumu cikls “Mūsu vide ir mūsu atbildība”
Sadarbojoties ZAAO, Dabas aizsardzības pārvaldei un Vidzemes televīzijai turpmāk katru nedēļu
Vidzemes televīzijas ziņās tiks demonstrēta sižetu sērija par vides aizsardzību. Projekts tiek realizēts ar
Latvijas vides aizsardzības fonda finansiālu atbalstu.
Pašvaldībām lūdzam atbalstu publicēto sižetu izplatīšanai pašvaldību kontos sociālajos medijos.
https://www.facebook.com/musuvide/
http://www.retv.lv/raidijumi.html

ATKRITUMU APSAIMNIEKOŠANAS UN VIDES AIZSARDZĪBAS NOZARES AKTUALITĀTES
Tēma
Izklāsts
Noteikumu mērķis ir attīstīt atkritumu dalītās savākšanas sistēmu un veicināt materiālu
Valdība atbalsta
vairākkārtēju izmantošanu.
VARAM sagatavotos
Līdz 2018. gadam no kopējā KF finansējuma pieejami būs 5,14 milj. eiro.
MK noteikumus par
Projektu īstenošanai varēs pieteikties kapitālsabiedrības, kas pašvaldībās sniedz atkritumu
pasākumu īstenošanu apsaimniekošanas pakalpojumu, kā arī pašvaldības un to iestādes. Fondu finansējums – līdz
atkritumu dalītās
35% apmērā.
savākšanas sistēmas
attīstībai
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40388965&mode=mk&date=2016-07-26
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