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SIA “ZAAO” (ZAAO) darbībā 2021.gads bija pārmaiņu un 
izaicinājumu pilns ar jaunām un radošām iniciatīvām, kas 
rezultējās labos rādītājos, dodot gandarījuma sajūtu.

Esam veiksmīgi adaptējušies Covid – 19  ietekmei,  pielāgojot 
uzņēmuma procesus un darbību atbilstoši valstī ieviestai 
ārkārtējai situācijai, spējuši būt atvērti jaunajam un pielāgot 
klientu apkalpošanas procesus nemainīgā kvalitātē. 

Apzināmies arī informācijas aprites un savstarpējās 
komunikācijas izmaiņu nozīmīgumu saziņā ar sadarbības 
partneriem, klientiem un kolēģiem. Viedās tehnoloģijas un 
tiešsaistes sanāksmes nu jau ir kļuvušas par neatņemamu 
ikdienas sastāvdaļu.

Aizvadītajā gadā notikusi virzība arī atkritumu 
apsaimniekošanas nozarē, lai nodrošinātu Valsts 
atkritumu apsaimniekošanas plānā izvirzīto mērķu 
īstenošanu. Uzsākti normatīvo aktu grozījumi un izmaiņas 
atkritumu apsaimniekošanas reģionos reģionālās pieejas  
stiprināšanai. Atkritumu apsaimniekošanas nozarē esam 
kā veiksmīgs pašvaldību kapitālsabiedrības piemērs, 
kur ZAAO izveidotā  un sekmīgi darbojošā atkritumu 
apsaimniekošanas sistēma iedzīvotājiem nodrošina 
kvalitatīvu pakalpojumu kompleksu, tai skaitā dalītās  
vākšanas infrastruktūru visā reģionā, veicot arī sabiedrības 
iesaisti un izglītošanu klimatneitealitātes un aprites 
ekonomikas virzienā.

Izaicinājumi vienmēr ir arī jaunas iespējas, kas arī ir mūsu 
dzinējspēks, lai kopā ar pašvaldībām turpinātu strādāt un 
attīstīt ne tikai jaunus pakalpojumus, bet doties aprites 
ekonomikas virzienā, veicinot sabiedrības paradumu  
maiņu, lai kopā radīt tīrāku vidi mūsu nākamajām paaudzēm. 

Mūsu darbs - Cilvēkam un videi!

Gints Kukainis 

SIA “ZAAO”  
valdes priekšsēdētājs   
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Gada notikumi
Kopumā 2021. gads ir pavadīts veiksmīgi, neto apgrozījums 
pieaudzis par 13% un uzņēmums strādājis ar peļņu.

Uzsākām īstenot projektu “Bioloģiski noārdāmo atkritumu 
pārstrādes rūpnīcas Daibe” izveide”, lai RAAC (reģionālais 
atkritumu apsaimniekošanas centrs) DAIBE no 2024.gada 
nodrošinātu bioloģiski noārdāmo atkritumu (BNA) pārstrādi. 
Rūpnīcā plānots pārstrādāt BNA, kas rodas no sadzīves 
atkritumiem, dalīti vāktu dārzu un parku atkritumiem un 
dalīti vāktiem pārtikas atkritumiem. Pārstrādei paredzēts 
izmantot divpakāpju bioloģiskās fermentācijas procesu, kas 
apvieno anaerobās un aerobās pārstrādes (kompostēšanas) 
tehnoloģijas. Plānotā iekārtu kompleksa jauda  
20 854 t/gadā. Pārstrādes procesā tiks iegūts tehniskais 
komposts, un kā blakus produkts - biogāze, kuru paredzēts 
izmantot siltumenerģijas un elektroenerģijas ražošanai.

Esam strādājuši arī pie RAAC DAIBE iekšējās infrastruktūras 
uzlabošanas, izbūvējot laukumus materiālu uzglabāšanai 
un tehnikas novietošanai.

Aktīvi strādāts pie jautājuma par pievadceļa sakārtošanu uz 
RAAC DAIBE, ņemot vērā tā stratēģisko nozīmi lielai daļai 
Vidzemes reģiona pašvaldību.

Noslēgts līgums par divu CNG automašīnu piegādi, lai 
2022.gada sākumā uzsāktu atkritumu savākšanu ar videi 
draudzīgāku transportu. 

Augustā īstenojām Latvijā un Baltijā pirmo atkritumu 
pārstrādes veicināšanas hakatonu jeb ideju maratonu 
“DaibeZero”, ar mērķi  samazināt poligonos nonākušo un 
noglabājamo materiālu daudzumu un veicināt to pārstrādi. 
Kā labākā tika atzīta starptautiskās komandas “Air Glass 
Technology“ ideja – pārstrādāt stikla šķiedras atkritumus 
ķieģeļos un citos celtniecības materiālos. Hakatona 
uzvarētāji ieguva 10 000 eiro naudas balvu savas idejas 
tālākai attīstīšanai. 

Modernizēta atkritumu apsaimniekošanas infrastruktūra 
Cēsīs un Limbažos, izbūvējot pazemes atkritumu konteineru 
laukumus, iegūstot estētiskāku un pievilcīgāku vidi 
daudzdzīvokļu māju kvartālos. Izveidots arī EKO laukums 
Priekuļos. 

Attīstīts tekstila šķirošanas pakalpojums ZAAO darbības 
reģiona 21 EKO laukumos un pie vairākām tirdzniecības 
vietām Cēsīs un Valmierā. 

Aizvadītajā gadā aktīvi iesaistījāmies vairākās diskusijās 
par šobrīd tik ļoti aktuālām tēmām kā  klimatneitralitātes, 
aprites ekonomikas un Zaļā kursa jautājumu ieviešanu 
mūsu ikdienā.

Nākotnes ieceres 
Atkritumu apsaimniekošanas plānošana ilgtermiņā 
ir nozīmīgs jautājums vides politikā ne tikai Eiropas  
Savienībā, bet arī pie mums Latvijā. Šobrīd pasauli ir 
satricinājuši jauni notikumi, kas varētu ietekmēt Eiropas 
nosprausto Zaļo kursu un pāreju uz klimatneitralitāti, bet 
tas nemaina uzstādījumu sabiedrībai - būtiski mainīt savu 
attieksmi pret radītajiem atkritumiem, iesaistoties aktīvā 
šķirošanā un atkritumu neradīšanā, lai mēs kopā varētu 
samazināt apglabājamo atkritumu daudzumu, kas ik gadu 
nonāk poligonos. 

Gads būs intensīvs un izaicinājumu pilns, lai īstenotu 
uzsāktos projektus un veicinātu atkritumu saimniecības 
attīstību, virzoties aprites ekonomikas virzienā.

Būs jāveic darbs pie plānošanas dokumentu izstrādes gan 
reģiona, gan uzņēmuma kontekstā. 

Uzņēmums ir izvirzījis jaunus mērķus un turpinās  
ietekmes uz vidi mazināšanu, pakalpojuma kvalitātes 
nodrošināšanu un attīstību, lai veicinātu savu un atkritumu 
apsaimniekošanas reģiona izaugsmi, ieņemtu stabilu vietu 
tirgū. 
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Pašvaldību uzņēmums ZAAO  atkritumu apsaimniekošanas 
nozarē darbojas kā paraugs Latvijā, veicot 
kompleksu atkritumu apsaimniekošanas sistēmas 
nodrošināšanu reģionā, piedāvājot kvalitatīvus atkritumu  
apsaimniekošanas pakalpojumus iedzīvotājiem un 
juridiskām personām visā Ziemeļvidzemes atkritumu 
apsaimniekošanas reģionā, kā arī atsevišķos Malienas un 
Pierīgas atkritumu apsaimniekošanas reģionu novados. 

Darbības virziens 
ietver gan atkritumu savākšanu, gan šķirošanu,  
uzglabāšanu, apstrādi, pārkraušanu, pārvadāšanu, 
sagatavošanu apglabāšanai, apglabāšanu un sabiedrības 
izglītošanu vides jautājumos.

2021. gadā noritēja būtiskas pārmaiņas ne tikai 
Administratīvi teritoriālās reformas (ATR) ietvarā, bet 
arī Valsts plānošanas dokumentu izstrādē nākamajam 
periodam. Vadoties no tā, uzņēmuma darbība tiek balstīta 
uz Atkritumu apsaimniekošanas valsts plānā 2021.-
2028. gadam noteiktiem sasniedzamiem mērķiem un  
rezultātiem attiecībā uz atkritumu dalīto savākšanu un 
sagatavošanu atkārtotai izmantošanai un pārstrādei 
būtiskākajiem atkritumu veidiem un plūsmām, kas izriet  
no Eiropas Savienības direktīvu prasībām.

Darbības principus 
nosaka arī Integrētās vadības sistēmas kvalitātes un vides 
pārvaldības politika, kas 2021. gadā tika aktualizēta, atbilstoši 
klimatneitralitātes un dabas resursu labas pārvaldības un 
apsaimniekošanas principu ieviešanai uzņēmumā.

KAUDZĪTES

RĪGAS reģ.
VIDUSDAUGAVAS reģ.

AUSTRUMLATGALES reģ.

MALIENAS reģ.

GETLIŅI

Valmieras
nov.

Cēsu
nov.

Siguldas
nov.

Saulkrastu
     nov.

Rugāji

Darbības reģions   
sadzīves atkritumu apsaimniekošanas poligons/ elektroenerģijas ražošana

sadzīves atkritumu apsaimniekošanas poligons

Pēc ATR notika izmaiņas uzņēmuma kapitāldaļu 
turētāju sarakstā no 28 pašvaldībām  
uz 8 novadu pašvaldībām: 
Balvu, Cēsu, Limbažu, Saulkrastu, Siguldas, 
Smiltenes, Valkas un Valmieras.

Par SIA “ZAAO” 

Saturs< Par  
SIA “ZAAO

Plāni  
2022. gadam 4Vadības  

uzruna
Gada  

notikumi
Darbības  

novērtējums
Ieinteresētās  

puses
Dalība asociācijās, 

apvienībās
Pakalpojumu 
raksturojums

Nefinanšu  
rādītāji

Uzņēmuma  
riski

Meitas uzņēmums 
“ZAAO ENERĢIJA”



  

Saturs< Par  
SIA “ZAAO

Plāni  
2022. gadam 5Vadības  

uzruna
Gada  

notikumi
Darbības  

novērtējums
Ieinteresētās  

puses
Dalība asociācijās, 

apvienībās
Pakalpojumu 
raksturojums

Nefinanšu  
rādītāji

Uzņēmuma  
riski

Meitas uzņēmums 
“ZAAO ENERĢIJA”

Pārvaldības struktūra
ZAAO pārvaldes institūcijas ir dalībnieku sapulce un valde.

Dalībnieku sapulce ir augstākā Sabiedrības pārvaldes 
institūcija. Dalībnieku sapulcei ir tiesības pieņemt arī tādus 
lēmumus, kas ietilpst valdes kompetencē. 

2021. gadā notikušas divas dalībnieku sapulces, kurās 
būtiskākie pieņemtie lēmumi bija:

 Apstiprināt 2020. gada pārskatu un revidentu 2021.
gada pārskata revīzijai;

 Uzsākt darbu pie Vidzemes atkritumu 
apsaimniekošanas reģionālā plāna izstrādes; 

 Apstiprināt dalību projektā „Ražošanas ēkas ar 
pieguļošo teritoriju būvniecība nekustamā īpašuma 
– CSA poligons Daibe, teritorijā”; 

 Atbalstīt plānotos vidējā termiņa investīciju projektus 
RAAC Daibe attīstībai;

 Apstiprināt 2022. gada budžetu.

ZAAO izpildinstitūcija ir valde un sastāv no vienas personas  - 
valdes priekšsēdētāja, kurš vada un pārstāv uzņēmumu 
bez ierobežojumiem. Valdi ieceļ un atsauc ar dalībnieku 
sapulces lēmumu.

Valde ir tiesīga uzņēmuma vārdā pilnvarot trešās personas 
veikt atsevišķas darbības, kas ietilpst valdes pienākumos.

ZAAO ir meitas sabiedrība ar ierobežotu atbildību „ZAAO  
ENERĢIJA”, kas nodrošina nepārtrauktu biogāzes ieguvi 
no RAAC DAIBE poligona krātuvēm, elektroenerģijas un 
siltumenerģijas ražošanu.

SIA “ZAAO” struktūra
DALĪBNIEKU 
KOPSAPULCE

VALDES 
PRIEKŠSĒDĒTĀJS

IZPILDDIREKTORS

Ražošanas 
vadītājs

Projektu 
vadītājs

Attīstības 
vadītājs

Biroja 
vadītājs

Korporatīvās 
pārvaldības un 

audita daļa

Sabiedrisko 
attiecību 
vadītājs

Iepirkumu 
speciālists

Valdes 
padomnieks

Būvniecības 
projektu  
 vadītājs

SIA “ZAAO 
Enerģija”

Vides 
izglītības 

nodaļa
Saimniecības 

nodaļa
Transporta 

nodaļa
Loģistikas 

nodaļa

Nestandarta 
atkritumu 

savākšanas 
nodaļa

Atkritumu 
noglabāšanas daļa, 

RAAC Daibe
Grāmatvedības 

daļa
Tehniskā 

daļa
Atkritumu 

apsaimniekošanas 
daļa

Personāla 
speciālists

Personāla daļa

Darba aizsardzības 
vecākais speciālists

Klientu     
apkalpošanas  

 daļa

 Informācijas  
  tehnoloģiju 

daļa
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Vīzija
Būt Latvijā atzītam paraugam 
atkritumu apsaimniekošanas 

jomā, ko atzīst partneri un 
sabiedrība

Misija
Dalīties ar savu pozitīvo 

pieredzi

Vērtības
Profesionāli darbinieki, 
kvalitatīvi pakalpojumi, 

izglītoti klienti un labāko 
pieejamo tehnoloģiju 

izmantošana

Korporatīvās pārvaldības 
principi
ZAAO korporatīvās pārvaldības principi veidoti un īstenoti 
atbilstoši labas pārvaldības praksei. 

Ietvertie elementi ir priekšnosacījums uzņēmuma mērķu 
sasniegšanai un tā vērtības pieaugumam. 

Lai sasniegtu izvirzītos mērķus un uzdevumus, veicināta 
atbildīgas vides apziņas veidošana sabiedrībā un veiktas 
darbības noglabājamā atkritumu apjoma samazināšanai. 

Ētika
ZAAO atbalsta godīgu biznesa praksi, kas balstīta uz ētikas 
pamatprincipiem. Uzņēmumā ir izstrādāts Ētikas kodekss, 
kas ietver darbinieku uzvedības un ētikas normas. 

Uzņēmuma vadība ar savu rīcību un darba organizāciju 
veicina kodeksa principu ievērošanu. 

Darbinieki ir informēti par ZAAO  ētikas prasībām, lai 
apzinātos savas rīcības sekas. 

Attiecības ar sadarbības partneriem balstās uz atsaucības, 
godīguma un uzticēšanās principiem. 

 

Iekšējās kontroles sistēma 
un risku vadība
Lai nodrošinātu ZAAO stratēģisko mērķu sasniegšanu, 
sekmīgu darbības pārraudzību un efektivitāti, uzņēmumā 
ir izveidota, ieviesta un pastāvīgi tiek pilnveidota iekšējās 
kontroles sistēma korupcijas un interešu konflikta riska 
novēršanai.

ZAAO risku vadības mērķis ir savlaicīgi apzināt, novērtēt 
un pārvaldīt būtiskākos riskus, lai nodrošinātu mērķu 
sasniegšanu un mazinātu potenciālos zaudējumus vai 
kaitējumu uzņēmuma reputācijai. Risku vadība ir integrēta 
vadības sistēmas procesos un operatīvajā darbībā.

2021. gadā veikti procesu vadības sistēmas, finanšu vadības 
sistēmas auditi un funkciju audits. Veiktas audita ieteikumu 
un apstiprināto veicamo darbību ieviešanas pārbaudes.
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Iepirkumi 
Saimnieciskās darbības nodrošināšanai ZAAO iepērk 
transporta pakalpojumus, degvielu, elektroenerģiju, kā 
arī dažādu veidu būvdarbus, preces un pakalpojumus. 
Kopējais piegādātāju skaits vidēji ir 230.

Iepirkumu procesā ZAAO ievēro ES un Latvijas Republikas 
normatīvos aktus. Iepirkumu pamatprincipi nodrošina 
iepirkumu un iepirkumu procedūru atklātumu, piegādātāju 
brīvu konkurenci, vienlīdzīgu un taisnīgu attieksmi pret 
tiem, kā arī ZAAO līdzekļu efektīvu izmantošanu, maksimāli 
samazinot ZAAO saimnieciskās darbības risku.

Efektīvākai iepirkumu veikšanai uzņēmumā ir izveidota 
IEPIRKUMU NORISES KĀRTĪBA, kas ir saistoša visiem 
darbiniekiem, kuri atbild par attiecīgo darbības jomu.

Vides aizsardzība 
ZAAO ir izveidota 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. 

Septembrī veiksmīgi noritēja sistēmas ārējais uzraudzības 
audits. „Bureau Veritas” auditori apstiprināja vadības sistēmas 
efektivitāti un atbilstību minētajiem standartiem.

Uzņēmums īstenojis pakalpojumu izpildes optimizēšanu un 
darbinieku izglītošanu organizācijas kontekstā. Veikta atkritumu 
savākšanas maršrutu izpildes efektivitātes paaugstināšana.

Snieguma kvalitātes uzlabošanai viens no instrumentiem ir 

Iepirktās preces un 
pakalpojumi 2021. gadā %:

Preču 
piegāde

Tehnikas 
piegāde

Pakalpojumi

Būvniecība

Energoresursi

IT risinājumi

3,06 %

3,47 %

31,10 %

56,03 %

5,78 %

0,56 %

Kopējais  
apjoms EUR 

16 904 035.80

iekšējie auditi. Sistēmas ietvaros izvērtēta uzņēmuma darbības 
atbilstība normatīvo aktu prasībām un ieinteresēto pušu vēlmēm.

Lai nodrošinātu ētisku attieksmi pret apkārtējo vidi un sniegtu 
videi draudzīgu pakalpojumu, ZAAO  izstrādātā Vides 
pārvaldības politika ir virzīta uz atkritumu apsaimniekošanas 
negatīvās ietekmes uz vidi mazināšanu, resursu taupīšanu un 
to lietderīgu izmantošanu. Uzņēmums ar savu pamatdarbību 
veicina piesārņojuma ierobežošanu darbības teritorijā.

Uzstādītā saules elektrostacija RAAC Daibe nepieciešamo  
elektroenerģiju saražo lokāli vidēji līdz 11% ar 0% SEG emisijām.
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Darbinieki un darba vide
Šobrīd izaicinājums ir darba tirgū prasībām atbilstošu 
darbinieku piesaiste. To apzinoties, darbinieki ir viena no 
uzņēmuma pamatvērtībām. Tiek investēts darbinieku 
savstarpēji papildinošo kompetenču attīstīšanā, kas ir 
nozīmīgi uzņēmuma mērķu sasniegšanai. 

Tika veicināta darbinieku iesaiste un rīcības atbilstība 
uzņēmuma vērtībām, tādējādi paaugstinot uzņēmuma 
konkurētspējas un ilgtspējas noturību un attīstību. 

Personāla politika sekmē darbinieku ieguldījumu ilgtermiņā 
uzņēmuma stratēģisko mērķu īstenošanā. Darbinieki iesaistīti 
uzņēmuma ilgtermiņa un īstermiņa mērķu izvirzīšanā, to 
izpildes monitorēšanā. Tiek veicināta darbinieku lojalitāte, 
motivācija un iesaiste lēmumu pieņemšanā.

Atalgojuma politikas principi darbiniekiem nosaka 
vienlīdzīgu samaksu par vienādas vērtības darba 
ieguldījumu. Atalgojuma elementi uz visiem darbiniekiem 
tiek attiecināti vienādā apmērā, atbilstoši vienlīdzīgu 
tiesību principam. 2021.gadā izvērtēts un aktualizēts darba 
samaksas nolikums.

Iekšējās komunikācijas kanāli: 

darbinieku 
apmācības

intranets

WhatsApp 
grupas

smselektroniskā 
saziņa

sanāksmessemināri 
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Darbinieku 
dzimumu 
proporcija, % 

Vīrieši

Vidējā

Vidējā speciālā

41-50 gadi

Sievietes

31-40 gadi Pamata

20-30 gadi

55 + gadi

Augstākā

Līdz 5 gadiem

57 %

11 %

21 %

40 %

6 %

34 %

43 %

20 % 14 %

6 %

29 %

25 %

45 %

51 gads un vairāk

20 un  
vairāk gadi

10 -20 gadi 5 -10 gadi

27 % 22 %

Galvenie rādītāji
Darbinieku vidējais 
skaits 2021.gadā 

169

2021. gadā investēts 
mācībām vidēji uz vienu 
darbinieku 

107 EUR

Darbinieku 
sadalījums 
pa vecuma 
grupām, % 

Darbinieku 
izglītība % 

Darbinieku 
darba stāžs % 

Profesionāli 
darbinieki 
ir viena no 
uzņēmuma 
vērtībām.
ZAAO investē 
profesionālo prasmju 
vairošanā, nodrošinot 
apmācības un karjeras 
izaugsmes iespējas.  



Notiek regulāras 
apmācības dažādās 
profesiju grupās, uzlabojot 
prasmes teicamai klientu 
apkalpošanai un drošas 
darba vides uzturēšanai.

2021.gadā organizētas 
iekšējās apmācības:

 Atkritumu vedēju 
vadītājiem un 
atkritumu savācējiem    

 Speciālistiem-EKO 
laukumu pārziņiem un 
EKO laukumu pārziņiem 
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Motivējošie pasākumi 
Uzņēmuma vadība un darbinieku pilnvarotie pārstāvji 2020.
gadā vienojušies par Darba koplīgumu. 

tiek nodrošināta 
veselības un 
nelaimes gadījumu 
apdrošināšana

līdzfinansēta briļļu 
vai kontaktlēcu 
iegāde

apmaksāti peldbaseina 
apmeklējumi veselības 
uzlabošanai

apmaksāti 
dažādi pasākumi 
darbinieku bērniem

piešķirtas 
apmaksātas 
brīvdienas, 
papildatvaļinājumi

paredzētas 
sociālās garantijas 
un pabalsti

sniegts atbalsts 
darbiniekiem, kuru 
bērni uzsāk skolas 
gaitas

Tiek īstenoti neformālie pasākumi 
komunikācijas un sadarbības pilnveidošanai:

Lai nodrošinātu 
labvēlīgus darba 
apstākļus:

 Vides aktivitātes (sakoptības 
talka, URDA dabas takas 
infrastruktūras pieejamība);

 Aktīva, veselīga dzīvesveida 
popularizējošas un 
sportiskas aktivitātes 
(Pavasara Cilpošana, 
laivu brauciens, Vienības 
Velobrauciens, pastaigu 
izaicinājumi, tiešsaistes un 
klātienes vingrošanas u.c.); 

 vadības komandas 
stiprināšanas aktivitātes 
(Vadības komandas treniņš, 
izbraukuma darba diena 
kādā no pašvaldībām, u.c.);

 Mācības, pieredzes vizītes 
(EKO laukumu pārziņu 
mācības ar komandu 
saliedēšanas elementiem, 
atkritumu šķirotāju pieredzes 
vizīte Jelgavas poligonā, 
pieredzes vizīte ārvalstu 
poligonos, atkritumu 
pārstrādes rūpnīcās);

 Tradicionālo svētku 
atzīmēšana, kā, piemēram, 
kopīga virtuāla sveiciena 
veidošana kolēģiem. 
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Darba drošība un 
aizsardzība 
Būtiska lomā uzņēmumā ir darbinieku drošībai, kas ietver 
darba drošības prasībām atbilstošu darba vidi, aprīkojumu, 
speciālo darba apģērbu, kolektīvos un individuālos 
aizsardzības līdzekļus. Darba vide tiek monitorēta un veikti 
nepieciešamie uzlabojumi.

Regulāri tiek apzināti darba riski un plānoti pasākumi to 
novēršanai. Tiek veikti iekšējie darba vides uzraudzības 
auditi. Tiek organizētas praktiskās un teorētiskās mācības 
darba aizsardzībā un ugunsdrošībā.

Izstrādāts Profesiju (amatu) un darba vietu saraksts, kur 
veselības stāvokli var ietekmēt kaitīgie darba vides faktori.

2021.gadā, Covid-19 infekcijas risku mazināšanai, 
uzņēmumā tika veikti dažādi darbinieku veselības 
aizsardzības pasākumi:

 Darba organizācija noteiktās darbinieku plūsmās;

 Tehnisks atbalsts attālināta darba nodrošināšanai tiem 
specialistiem, kuru darba specifika to ļauj;

 Individuālo aizsarglīdzekļu nodrošinājums; 

 Covid 19 testu nodrošināšana darba vietā,  transporta 
nodrošināšana uz Covid 19 testu laboratorijām;

 Obligātā veselības pārbaudes veikšana darba vietā. 

Prakses iespējas
Uzņēmums augstākās izglītības iestāžu studentiem, 
tehnikumu un profesionālo izglītības iestāžu  
audzēkņiem piedāvā iespēju praktizēties dažādās 
uzņēmuma struktūrvienībās. 2021.gadā, ievērojot 
ierobežojumu nosacījumus, tika rasta iespēja  
uzņēmumā praktizēties Valmieras tehnikuma  
audzēknim loģistikas studiju virzienā. 
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labās prakses 
popularizēšanā

Pausts viedoklis tiešsaistes 
seminārā par bioloģisko atkritumu 
apsaimniekošanu un komposta 
veidošanu. 

Sarunu festivālā “Lampa” akcentēta 
sabiedrības izglītošanas nozīme, 
lai labāk izprastu valsts uzsākto 
zaļo kursu, vēršot arī uzmanību uz 
infrastruktūras, atkritumu pārstrādes 
un zināšanu būtisko sinerģiju.

Zaļā dzīvesveida festivālā “Green 
Fest” paustas atziņas par atkritumu 
pārstrādes nepieciešamību, tai skaitā 
par ražošanas atkritumiem kontekstā 
ar tēmu – vai viegli būt zaļam 
uzņēmējam.

Dalība Biznesa forumā Kramatorskā 
(Ukraina) ar ZAAO atkritumu 
apsaimniekošanas pieredzi, kuru 
iespējams integrēt Ukrainas 
atkritumu apsaimniekošanas 
sistēmas attīstībā, ieviešot atkritumu 
šķirošanu un pilnveidojot poligonu 
darbību, atbilstoši vides prasībām.

Dabas un tehnoloģiju parkā URDA  
ZAAO darbības reģiona pašvaldību 
komunikācijas speciālisti diskutēja 
par efektīvākajiem veidiem, kā 
klimatneitralitātes mērķu sasniegšanā 
jēgpilni iesaistīt dažādas iedzīvotāju 
grupas. 

Lai dotu iespēju uzņēmējiem, 
pētniekiem, studentiem, vides 
entuziantiem kopā ar nozares 
profesionāļiem apskatīt atkritumu 
pārstrādes problemātiku Latvijā un 
kopīgi meklēt risinājumus pārstrādes 
veicināšanai, tika organizēts 
Hakatons, jeb ideju maratons 
“DaibeZero”. 

Kampaņas “Gudri pakot, gudri šķirot” 
preses konferencē vērsta uzmanība 
uz vieglā iepakojuma pārstrādes 
nepilnībām un potenciālajiem 
risinājumiem situācijas uzlabošanai.

Konferencē “Atkritumu 
apsaimniekošana 2021” pausts 
viedoklis par reģionālo atkritumu 
apsaimniekošanas centru darbību 
un to nozīmi mērķu sasniegšanai 
nākamajā plānošanas periodā.

Gada 
notikumi

Pasākumi
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Ar Ekonomikas ministru Jāni 
Vitenbergu  pārrunāts par 
bioloģiski noārdāmo atkritumu 
pārstrādes rūpnīcas “Daibe” izveidi 
un sagaidāmiem izaicinājumiem 
galaprodukta izmantošanai 
tautsaimniecībā, kā arī par biogāzes 
līdzšinējiem ražošanas rādītājiem un 
izmantošanas perspektīvu.

Ar ZAAO darbības aktualitātēm  
un procesiem iepazīstināti  
Valmieras Rotary kluba biedri, 
pārrunājot arī nākotnes sadarbības 
iespējas.

Lai veicinātu aprites ekonomikas 
principu realizēšanu, VARAM ministra 
Artūra Toma Pleša vizītes laikā 
aktualizēti ZAAO attīstības projekti 
– bioloģiski noārdāmo atkritumu 
pārstrādes rūpnīcas “Daibe” izveide 
un iecere kopā ar pašvaldību izbūvēt 
ražošanas ēkas RAAC Daibe.

Diskutēts ar kolēģiem - atkritumu 
apsaimniekošanas uzņēmumiem –
par labākajiem veidiem, kā sasniegt 
nozares kopīgi realizējamos mērķus.

 

Darbības 
novērtējums
Ilgtspējas indeksā novērtēts ar 
Zelta kategorijas godalgu.
Uzņēmums demonstrē atklātību un caurskatāmību, 
tiecas paplašināt un pielāgot savus riska vadības 
procesus, korporatīvās atbildības stratēģijā iekļauj 
skaidrus un izmērāmus mērķus. 

Vizītes
labās prakses 
popularizēšanā

Gada 
notikumi
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KLIENTI

ĪPAŠNIEKI

DARBINIEKI

SADARBĪBAS 
PARTNERI

MEDIJI

Ieinteresētās puses

Sadarbība un komunikācija 
ar ieinteresētajām pusēm 
ir nozīmīga korporatīvās 
pārvaldības sastāvdaļa. ZAAO 
apzinās un monitorē savu un 
ieinteresēto pušu ietekmi uz 
uzņēmuma darbību.
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Kopējais ZAAO klientu apmierinātības indekss (KAI) ir 
pieaudzis līdz 79 punktiem no iespējamiem 100. 

Saņemti klientu ieteikumi sekmīgai sadarbības 
turpināšanai un pakalpojumu pilnveidošanai.

Sadarbība ar ieinteresētajām pusēm īstenota arī ar 
diskusiju un semināru palīdzību.

Tiek rīkoti ikgadēji semināri pašvaldību speciālistiem, 
lai sekmētu efektīvu savstarpējo sadarbību iedzīvotāju 
informēšanā par atkritumu apsaimniekošanas 
pakalpojumiem un nozares aktualitātēm, kā arī 
veicinātu iedzīvotāju paradumu maiņu, sekmējot 
interesi par vidi un cilvēkiem, lai dzīvotu daudzveidīgā 
pasaulē kā aktīvi un atbildīgi cilvēki.

Tiek gatavots ikmēneša darbības pārskats “ZAAO 
Vēstnesis”. Tajā apkopota informācija kapitāldaļu 
turētājiem par paveiktiem darbiem un plānotām 
aktivitātēm, aktualitātēm atkritumu apsaimniekošanas 
un vides aizsardzības jomās.

Privātie un juridiskie klienti

Daudzdzīvokļu māju klienti

Laba

Viduvēja

Slikta

98 %

2 %

0,4 %

Laba

Viduvēja

Slikta

84 %

15 %

1 %

Slikts

Viduvējs

Labs

Nevaru novērtēt

0,4 %

5 %

81%

14 %

Slikts

Viduvējs

Labs

Nevaru novērtēt

1 %

16 %

66 %

17 %

Sadarbība  
 ar ZAAO  
2021. gadā

Sadarbība  
 ar ZAAO  
2021. gadā

ZAAO 
ieguldījums 

nozares 
attīstībā  

2021. gadā

ZAAO 
ieguldījums 

nozares 
attīstībā  

2021. gadā
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“DaibeZero” – pirmais 
atkritumu pārstrādes 
veicināšanas hakatons
Lai virzītos uz aprites ekonomikas īstenošanu un veicinātu 
atkritumu saimniecības attīstību, ZAAO kopā ar Latvijas 
Investīciju un attīstības aģentūru, Valmieras biznesa 
inkubatoru un citiem sadarbības partneriem vēlējās dot  
iespēju jauniem uzņēmējiem, zinātniekiem un vides 
entuziastiem līdzdarboties Latvijai svarīgos procesos, 
radot inovācijas atkritumu izpētes un pārstrādes jomā trim 
atkritumu veidiem – riepām, stikla šķiedras atkritumiem un 
no atkritumiem iegūstamajam kurināmajam (NAIK).

Sešu fināla komandu konkurencē par labāko tika atzīta 
ideja pārstrādāt stikla šķiedras atkritumus, izgatavojot jaunu 
produktu -  ķieģeļus.

Atbalsts
Uzņēmums atbalsta ZAAO darbības reģiona pašvaldību 
rīkotos novadu sakopto sētu konkursus. Tādējādi tiek 
sekmēta pašvaldību saistošo noteikumu ievērošana,  
veicinot atkritumu apsaimniekošanas pakalpojuma 
izmantošanu un videi draudzīgu atkritumu  
apsaimniekošanu.

ZAAO balva “6 bezmaksas atkritumu izvešanas reizes” 
pasniegta 6 skaistāko mājsaimniecību īpašniekiem  
2 novados. 

Vairāk  
www.daibezero.lv
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Dalība
asociācijās, apvienībās 
un nacionālās biedrībās

LKB 
LATVIJAS KVALITĀTES 
BIEDRĪBA

LASAP 
LATVIJAS ASOCIĀCIJA SABIEDRISKO 
ATTIECĪBU PROFESIONĀĻIEM

LPVA  
LATVIJAS PERSONĀLA 
VADĪŠANAS ASOCIĀCIJA

ISWA
INTERNATIONAL  
SOLID  WASTE ASSOCIATION

LASA
LATVIJAS ATKRITUMU 
SAIMNIECĪBAS ASOCIĀCIJA 

LASUA   
LATVIJAS ATKRITUMU SAIMNIECĪBAS 
UZŅĒMUMU ASOCIĀCIJA

LDDK
LATVIJAS DARBA DEVĒJU 
KONFEDERĀCIJA

ZAAO pārstāvība dažādās 
sabiedriskās organizācijās 
un apvienībās nodrošina 
informāciju par nozares 
aktualitātēm, savu interešu 
pārstāvību nacionālo politikas 
dokumentu, standartu un 
tiesību aktu izstrādē. 

LBA 
LATVIJAS BIOGĀZES ASOCIĀCIJA 
(PĀRSTĀV MEITAS UZŅĒMUMS 
“ZAAO ENERĢIJA”)

LTRK
LATVIJAS TIRDZNIECĪBAS  
UN  RŪPNIECĪBAS KAMERA 
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Pakalpojumu raksturojums 
ZAAO 
DARBĪBAS 
SEGMENTI:

 

Reģionālā atkritumu 
apsaimniekošanas 

centra “Daibe” 
darbības 

nodrošināšana

Sadzīves 
atkritumu 

apsaimniekošana

Dalīti vākto 
atkritumu 

apsaimniekošana

Mērķtiecīga 
sabiedrības 

izglītošana un 
informēšana

Elektroenerģijas 
un siltuma 
ražošana

Sadzīves atkritumu 
apsaimniekošana 
Pēc apgrozījuma lielākais darbības 
segments. 

Ietver pakalpojuma nodrošināšanu visā 
ZAAO darbības reģionā gan iedzīvotājiem, 
gan juridiskām personām. 

Konsultācijas par pakalpojumiem klientiem 
pieejamas - Valmieras birojā un trīs EKO 
laukumos – birojos: Cēsīs, Limbažos, 
Saulkrastos.

Tiešsaistes līgumu datu bāze “LAIPA” 
pieejama 8 pašvaldībām: Limbažu, 
Cēsu, Smiltenes, Valmieras, Siguldas, 
Valkas, Balvu un Saulkrastu novados. Tās  
ieviešanas mērķis ir sekmēt videi draudzīgu 
sabiedrības rīcību un mazināt nelegālu 
atkritumu izmešanu apkārtējā vidē. 

Iedzīvotājiem Cēsu, Saulkrastu un Smiltenes 
novados ir  publiski pieejama interaktīva 
lietotne “Laipa Plus”, kurā uz kartes attēlota 
informācija par noslēgtajiem atkritumu 
apsaimniekošanas līgumiem minēto 
novadu teritorijās, saskaņā ar saistošajiem 
noteikumiem, un dod iespēju pārliecināties 
par atkritumu apsaimniekošanas likuma un 
saistošo noteikumu ievērošanu sev tuvējā 
apkārtnē.



Siguldas
nov. Rugāji

Cēsis
Limbaži
Saulkrasti
Smiltene
Valka
Valmiera

Cēsu nov.:  
Dukuri
Jāņmuiža
Līgatne
Līgatnes pagasts
Priekuļi
Straupe

Limbažu nov.:
Aloja
Ainaži
Ozolaine
Salacgrīva
Staicele
Umurga

Smiltenes nov.: 
Rauna
Saltupi
Silva

Valmieras nov.: 
Kocēni
Mazsalaca
Mūrmuiža
Pilāti
Poķi
Rubene

Rūjiena
Seda
Strenči
Valmieras pagasts

Pilsētu un apdzīvoto 
vietu centri

Pilsētu
teritorijas
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Novads Klientu skaits Iepakojuma 
konteineru 

skaits

Stikla 
konteineru 

skaits

Valmieras 1433 1412 1173

Valkas 146 144 127

Cēsu 520 518 423

Smiltenes 429 418 347

Saulkrastu 552 547 460

Limbažu 187 183 143

Kopā: 3267 3222 2673

Turpināts attīstīt individuāli dalīto atkritumu savākšanas 
pakalpojumu privātmāju iedzīvotājiem, nodrošinot iespēju 
ikdienā ērtāk šķirot atkritumus savā mājsaimniecībā. 

Gada laikā pakalpojuma izmantotāju skaits pieaudzis par 
564 klientiem, un uz gada beigām to jau izmanto 3267 
klienti. 

Pakalpojums ieviests: Valmieras, Valkas, Cēsu, Limbažu, 
Smiltenes, Saulkrastu un Strenču pilsētās, kā arī Raunas, 
Mūrmuižas, Straupes, Valmieras pagasta un Umurgas 
pagasta ciemu centros un Silvas (Smiltenes novads), 
Saltupu (Smiltenes novads), Poķu (Valmieras novads), 
Pilātu (Valmieras novads) un Ozolaines (Limbažu novads) 
apdzīvotajās vietās.

Dalīti vākto atkritumu 
apsaimniekošana

Vietas, kurās 
nodrošinām šķirošanas 

konteinerus 
privātmājām SIA ZAAO 

darbības teritorijā
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Nolietotās elektrotehnikas vākšanas 
akcija “EKO ZVANS”

Mērķis – 

mazināt šo atkritumu nonākšanu tam neparedzētās vietās 
un nodot tos pārstrādei.

Iedzīvotāji tiek aicināti nodot neizjauktu nolietoto dažāda 
izmēra sadzīves elektrotehniku, zvanot un piesakot 
bezmaksas savākšanu.

Rezultāts: – 

Nolietotās elektrotehnikas un bateriju 
vākšanas akcija “Sper EKO soli”

Mērķis – 

mazināt šo atkritumu nonākšanu tam  
neparedzētās vietās un nodot tos pārstrādei.

ZAAO darbības reģiona 20 EKO laukumos bez 
maksas varēja nododot neizjauktu nolietoto dažāda 
izmēra sadzīves elektrotehniku un baterijas.

Rezultāts: – 

Akcija “Otrreiz modē”

Mērķis – 

popularizēt atkārtoti izmantojamu apavu, apģērbu, mājas 
tekstila (turpmāk tekstā – apavi un tekstils) savākšanu 
EKO laukumos. Informēt sabiedrību par apavu un tekstila 
atkārtotas izmantošanas iespējām. Palielināt savākto apavu 
un tekstila apjomus, mazinot šī atkritumu veida nonākšanu 
tam neparedzētās vietās, tai skaitā dabā, kā arī nodrošinot 
resursus atkārtotai izmantošanai. 

Rezultāts: – 

Gads Dalībnieku 
skaits

EEIA Baterijas

2016 1307 36.59

2019 1628 35.57

2020 2463 49.475

2021 3788 68.8 0.448

zvani pa tālruni 26132288 
piesaki neizjauktas  
nolietotas elektrotehnikas 
bezmaksas savākšanu  
SIA “ZAAO” darbības reģionā
laimē televizoru un citas  
balvas no SIA “ZAAO” un  
AS “Sadales tīkls”

Pakalpojums tiks sniegts, izbraucot uz jūsu norādīto adresi, iepriekš vienojoties par savākšanas dienu. Nolietotā elektrotehnika jānovieto brīvi pieejamā vietā ārpus telpām.

Akcijas nolikums – klientiem.zaao.lv

iekārtas 
izmērs vismaz 
60x40x40 cm

Akcija

SARGI SEVI NO 
ELEKTROTRAUMĀM,  

No 1. augusta līdz 31. augustam

eko
zvans

Droša un 
tīra vide ir 

viena zvana 
attālumā!

nelieto nokalpojušu vai bojātu elektrotehniku — 
nodod to atkritumu apsaimniekotājam!

savāktas  

sadzīves 
elektrotehnikas

78t

savāktas  

elektrisko un  
elektronisko  

atkritumu

68.8t 

savāktas  

baterijas
448kg

savāktas  

apģērbu, apavus  
un mājas  
tekstilu

25t 

2021. gada 1. līdz 30. septembris

www.zaao.lv

Iesaisties! Dod iespēju sev nevajadzīgiem, bet lietošanai vēl derīgiem apaviem, 
apģērbam un mājas tekstilam piedzīvot otro dzīvi. 
Nodod tos ZAAO EKO laukumos!

Akcijas balvu fonds: 
150 EUR dāvanu karte no t/c "Valleta", 
100 EUR dāvanu karte no stilistes 
Inetas Zariņas pārdomātu modes pirkumu 
konsultācijai vai skapja revīzijai 
Tvaika gludināmā iekārta 
no ZAAO 180 EUR vērtībā
21 pleds

Akcija notiek ZAAO darbības reģiona divdesmit vienā EKO laukumā. 
Akcijas nolikums www.zaao.lv un pie EKO laukumu pārziņiem.

Akcija "Otrreiz modē"



Saturs< Pakalpojumu 
raksturojums

Plāni  
2022. gadam 22Vadības  

uzruna
Par  

SIA “ZAAO
Gada  

notikumi
Darbības  

novērtējums
Ieinteresētās  

puses
Dalība asociācijās, 

apvienībās
Nefinanšu  

rādītāji
Uzņēmuma  

riski
Meitas uzņēmums 
“ZAAO ENERĢIJA”

Reģionālais atkritumu 
apsaimniekošanas centrs 
(RAAC) „Daibe”

RAAC teritorijā veiktās darbības:

Otrreizējo izejmateriālu 
sašķirošana un sagatavošana 
nodošanai pārstrādei
Sagatavots pārstrādei - 12092  tonnas 

Atkritumu priekšapstrāde un 
sagatavošana apglabāšanai

 No ievestiem sadzīves atkritumiem 52% 
apglabāti, 48% - izmantoti poligona 
infrastruktūras uzlabošanā vai nodoti  
pārstrādei.

 No ievestiem citiem atkritumiem 35%  
apglabāti, 65% - izmantoti poligona 
infrastruktūras uzlabošanā vai nodoti 
pārstrādei.

Atkritumu 
apglabāšana
Pēc apstrādes noglabātas ~  
28,8   tūkst. tonnas.

Poligona Biogāzes ieguve 
un apsaimniekošana
Nodrošina SIA „ZAAO” meitas 
uzņēmums SIA „ZAAO Enerģija”.

Vairāk informācijas par SIA “ZAAO 
Enerģija” 31. lapaspusē

Savāktā infiltrāta 
attīrīšana 
No poligona savāktais infiltrāts tiek 
attīrīts reversās osmozes  attīrīšanas  
iekārtās, kuru attīrīšanas jauda ir  
7 m3/h.

Kopā attīrīti 48065 m3 infiltrāta, no 
kuriem 25963 m3 novadīti meliorācijas 
sistēmā.

Tiek nodrošinātas atkritumu 
apsaimniekošanas darbības:

 Atkritumu sagatavošana un apstrāde pirms 
noglabāšanas

 Atkritumu noglabāšana

 Dalīti vāktu otrreiz izmantojamo materiālu 
sagatavošana un nodošana pārstrādei

 Bioloģiski noārdāmo atkritumu kompostēšana

 Infiltrāta apsaimniekošana

 Biogāzes apsaimniekošana

 Elektroenerģijas ražošana

 Vides kvalitātes monitorings

 Sabiedrības izglītošana

Zaļo un citu bioloģiski 
noārdāmo atkritumu 
kompostēšana
Pieņemtas 2913 tonnas  
kompostējamo materiālu

RAAC savu darbību nodrošina atbilstoši Eiropas 
Savienības, Latvijas likumdošanas prasībām un atbilstoši 
piesārņojošās darbības A kategorijas atļaujai.

Vides aspekts - 2021.g. savākti 645 874 Nm3/biogāzes, 
kas nodrošina siltumnīcefekta gāzu (SEG) emisiju 
samazinājumu un atbilst 4 747 t/CO2 ekivalenta.

Ievestas ~ 68 tūkst. tonnas  dažādu veidu atkritumu.
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ZAAO vides pārvaldības politika nosaka, ka Vides izglītības 
nodrošināšana uzņēmuma darbības reģionā ir stratēģisks 
ZAAO darbības virziens un uzņēmums ar dažādām 
aktivitātēm un kampaņām veic sabiedrības izglītošanu, 
informēšanu un  līdzdalību vides kvalitātes uzlabošanā. 

Lai mudinātu līdzdarboties vides kvalitātes uzlabošanā 
pilsētās un laukos, veicinātu izpratni par ilgtspējīgas 
attīstības principiem, dabas un cilvēka mijiedarbību, 
ZAAO aicina skolas un pirmsskolas izglītības iestādes, 
uzņēmumus un dažādas interešu grupas iesaistīties 
vides izglītības aktivitātēs, piedāvājot gan vispārēju, gan 
specifisku, izglītojošu informāciju par vides jautājumiem.  

Vides izglītības aktivitātes un interešu izglītības mācību 
programmas tiek īstenotas dabas un tehnoloģiju parkā 
“URDA” (DTP URDA), kas atrodas blakus RAAC “Daibe”. 
URDA nodrošina mācīšanos vidē, par vidi un videi, 
piedāvājot licencētas interešu izglītības programmas, 
izpētes braucienu pa poligonu, pasākumus un akcijas. 

Vides izglītība 
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Novadītas
Ģimenes dienas pasākumā 
piedalījās

Izzinošā braucienā pa RAAC “Daibe” 
devušies dažāda vecuma pārstāvju 
un interešu grupas,  kopumā

Tiešsaistes lekcijas par videi 
draudzīgu rīcību un dabas 
saudzēšanu

DTP URDA interešu izglītības mācību programmas 
paredzētas – pirmsskolēniem, skolēniem, jauniešiem 
un pieaugušajiem.

ekskursanti
2500

dalībnieki
30

klātienes un tiešsaistes  
nodarbības

159

uzņēmumiem
2

112
dalībnieki
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Pieaugušajiem īstenoti izpētes 
braucieni  pa RAAC “Daibe” un 
apmācības “Šķirošanas ABC”, kā arī 
tiešsaistes lekcijas, pielāgojot saturu 
pēc nepieciešamības.

                                  

Sadarbības līgumi ar Latvijas augstākās 
izglītības iestādēm  paredz:

Klātienes un tiešsaistes 
nodarbībās un pasākumos 
piedalījušies

interesenti
3455

2020./2021. mācību gadā izstrādātas 
jaunas mācību tēmas, ņemot vērā 
kompetenču pieejas principus un 
pielāgojot saturu klašu grupām un 
Skola2030 mācību jomām. 

Mācību programmas “Es vidē šodien 
un rīt” tēmas skolēniem: “Es un mani 
atkritumi”, “Atkritumi un enerģija”, 
“Resursi manās rokās”, “Dzīve bez 
atkritumiem”, “Es-dabas sastāvdaļa”. 

Pirmsskolēniem – DTP URDA īstenota 
mācību programma “Skudras Urdas 
gudrā māja”, kas  ietver nodarbību 
tēmas - Rotaļlietu stāsts,  Gardēži, 
Vannas istabas briesmonīši, Gaisa 
pavēlnieks, Kukaiņu un citu dzīvnieku 
slepenā dzīve.

Pirmsskolām tiek piedāvātas arī 
izbraukuma nodarbības uz izglītības 
iestādi ar kādu no nodarbībām, kas 
ietverta mācību programmā “Skudra 
Urda domā, meklē un atklāj”. 

 aktīvu iesaisti sabiedrības 
izglītošanā vides jautājumos

 zinātniskās un materiālas bāzes 
izmantošanu pētniecībā

 sadarbību kopīgu semināru, 
konferenču, vispārizglītojošu 
pasākumu organizēšanā un citās 
aktivitātēs
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Mērķis - 

organizējot kompleksu izziņas veicinošu kampaņu, sniegt 
jauniešiem iespēju padziļināti apgūt vides tēmas par 
aprites ekonomiku, rosināt pašiem domāt un radīt jaunus 
risinājumus materiāliem, kas nav šobrīd pārstrādājami 
lielākā apjomā, radīt iespēju jauniešiem dalīties ar savu 
labo praksi atkritumu samazināšanā un pārveidē. 

Projekta īstenošanas laikā sasniegti vairāk nekā 18 500 
jauniešu. 

Projekta laikā paveiktais: 7 izglītojoši video;  6 komiksi; 
5 video lekcijas; 2 online spēles; 1 papildinātās realitātes 
materiāls;  nodrošinātas 6 tiešsaistes lekcijas un sarunas par 
vides tēmām; iesaistīti     jaunieši praktisko darbu veikšanā.

Mērķis - 

ar viegli uztveramu uzskatāmo materiālu un aprīkojumu 
palīdzību labākā kvalitātē turpināt darbu sabiedrības 
izglītošanā, veicinot cilvēku rīcības maiņu ilgtspējīgas 
attīstības virzienā, izglītojot dažādas mērķgrupas par vides 
jautājumiem caur izglītojošām aktivitātēm - nodarbībām, 
pasākumiem, ekskursijām, apmācībām - īpaši pievēršoties 
pieaugušo izglītošanai.

Projekta laikā paveiktais: izveidots pārvietojams RAAC 
“Daibe” makets, lai uzskatāmi ar spēles palīdzību veicinātu 
izpratni par poligona darbības principiem un ietekmi uz vidi; 
autobuss izpētes braucieniem pa RAAC Daibe aprīkots ar 
ekrānu, kvalitatīvu apsakaņošanu un uzskates materiāliem. 

Ierīkota mobilā ugunskura vieta, dodot iespēju pastarpināti 
mācīties, piedaloties dabu nepiesārņojoša piknika 
organizēšanā, lieku atkritumu neradīšanā, par kuriem kādam 
jāuzņemas rūpes, bet atstāt pēc sevis tīru bezatkritumu vidi.

LVAF finansēts vides apziņas 
veicināšanas projekts-
kampaņa jauniešiem 

Lauku atbalsta dienesta 
finansēts projekts 
pieaugušajiem 

Īstenotie projekti sadarbībā ar biedrību “Daibes ilgtspējas centrs”

Radi, 
lieku 
neradot

Redzi, 
domā un 
dari!
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Uzņēmumu un nozari raksturojoši 

nefinanšu rādītāji

Ziemeļvidzemes 
reģions

Malienas 
reģions

Pierīgas 
reģions

92.74%

2.28%

4.98%

Savākto atkritumu daudzums 
2017.-2021. gadā, tonnas 

80 000

70 000

60 000

50 000

40 000

30 000

20 000

10 000

0
2017 2018 2019 2020 2021

Nešķiroti sadzīves atkritumi Dalīti savāktie atkritumu 
(iepakojums, VKP, EEIA, SBA, 
tekstils)

Pārējie Dalīti savāktas otrreizējās 
izejvielas - EEIA, SBA,VKP 

Realizētas otrreizējās 
izejvielas - EEIA,SBA, VKP 

Realizēts atšķirots koka 
atkritumu daudzums

Dalīti savākto un realizēto otrreizējo izejvielu, EEIA, 
SBA, VKP daudzums un realizētais atšķiroto koka 
atkritumu daudzums 2017.-2021. gadā, tonnas

2017 2018 2019 2020 2021

8 000

6 000

4 000

2 000

0

Savāktais atkritumu apjoms pa atkritumu 
apsaimniekošanas reģioniem 2021. gadā 
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Ievests poligonā Noglabātie atkritumi

RAAC Daibe ievesto un noglabāto 
atkritumu apjoms 2017.-2021. gadā, t 

2017 2018 2019 2020 2021
0

10 000

20 000

30 000

40 000

50 000

60 000

70 000

80 000

Pieņemto šķiroto atkritumu daudzums, m3 Apmeklētāju skaits EKO laukumos

EKO laukumu darbības rādītāji  
2017.-2021.gadā 

2017 2018 2019 2020 2021

10 000

8 000

6 000

4 000

2 000

0

Infrastruktūra  
atkritumu dalītai 
vākšanai

Proporcionāli novados dzīvojošo 
iedzīvotāju skaitam, darbības reģionā 
publiski pieejami konteineri atkritumu 
dalītai vākšanai. 

 EKO punkti  
(atbilstoši  

MKN Nr.788)

Dalītās vākšanas 
konteineru 

vietas

KOPĀ  
konteineri Iepakojumam 

darbības reģionā

KOPĀ 
konteineri stiklam darbības 

reģionā

Valmieras 209 26 337 234
Valkas 30 3 46 33
Cēsu 168 23 265 189

Smiltenes 65 2 112 68
Saulkrastu 47 4 67 54
Limbažu 105 30 165 133
Balvu 20 6 60 24
Siguldas 18 27 20
Kopā: 662 94 1079 755

21 662

Atkritumu dalītās vākšanas iespējas ZAAO darbības reģiona novados:

109 164

EKO laukumi

PET režģi
konteineri  

dalītai vākšanai

EKO punkti

(papīram, metālam, 
plastmasai, stiklam) 

94 vietās
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Meitas uzņēmums 
“ZAAO ENERĢIJA”

Līgumi par sadzīves atkritumu 
apsaimniekošanu

Oktobrī tika uzsākta līgumu slēgšana 
ar Saulkrastu novada Sējas pagasta 
iedzīvotājiem un uzņēmumiem, lai no 
2022.gada 1. janvāra uzsāktu atkritumu 
apsaimniekošanas pakalpojuma 
sniegšanu Sējas pagastā.

8
sadarbības līgumi 
ar pašvaldībām 
par atkritumu 
apsaimniekošanu.

3316
2021.gadā noslēgti

jauni līgumi 
ar fiziskām un 
juridiskām personām.

Līgumi par 
sadzīves atkritumu 
apsaimniekošanu 

38 891
ar privātpersonām 

90%
ar juridiskām 
personām

10%
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Uzņēmuma riski
Uzņēmuma darbība pakļauta gan 
ekonomiskiem, gan sociāliem riskiem.  

Valstī, mainoties ekonomiskai 
aktivitātei ražošanas, tirdzniecības, 
pakalpojumu un būvniecības nozarēs, 
kā arī iedzīvotāju ienākumiem, 
tiek ietekmēts apsaimniekojamo  
atkritumu apjoms.

ZAAO  izvērtē un savlaicīgi  identificē 
riskus savai darbībai, lai mazinātu 
iespējamo finanšu un citu risku 
negatīvo ietekmi uz uzņēmuma 
darbību un finansiālo stāvokli, veicot 
nepieciešamās korekcijas darbības 
nepārtrauktības nodrošināšanā.

2021.gadā tika veikta novērtēto 
COVID-19 risku ietekmes uz  
uzņēmuma darbību vadīšana.

Uzņēmums savā darbā nepielieto 
finanšu un atvasinātos finanšu 
instrumentus.

TOP 10 lielākie 
klienti pēc 

apgrozījuma:

AS “VALMIERAS 
STIKLA ŠĶIEDRA”  

SIA “VALKAS 
NAMSAIMNIEKS”

SIA “CDZP”

VALMIERAS PILSĒTAS 
PAŠVALDĪBA

SIA “FIRMA MADARA 89”

SIA “VALMIERAS 
NAMSAIMNIEKS”  

SIA “NAMSAIMNIEKS”

SIA “SMILTENES NKUP”

MAXIMA LATVIJA SIA

CĒSU NOVADA 
PAŠVALDĪBA
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“ZAAO ENERĢIJA” 
Meitas uzņēmums 

 Nodrošināta nepārtraukta poligona biogāzes ieguve 
no RAAC Daibe  atkritumu noglabāšanas 1. un 2. 
atkritumu krātuvēm.

• Savākti  - 645 874 Nm3/biogāzes 

• Savāktās un utilizētās poligona biogāzes apjoms 
nodrošina siltumnīcas efekta gāzu (SEG) emisiju 
samazinājumu, kas atbilst 4 747 t/CO2 ekvivalenta.

 Biogāzes izmantošana siltumenerģijas un 
elektroenerģijas ražošanā

• Saražotas 1011,748  MWh elektroenerģijas.

• Aptuveni 12%  no saražotās elektroenerģijas tiek 
izmantota pašpatēriņam ražošanas procesu 
nodrošināšanai, atlikusī elektroenerģija tiek 
pārdota AS “Elektroenerģijas publiskais tirgotājs”.

• Efektīvi izlietotas 782,52 MWh siltumenerģijas. 
Apkures sezonā siltumenerģija lietderīgi izmantota 
RAAC Daibe  biroja telpu, ražošanas ēku un DTP 
URDA apsildei, kā arī beramkravu žāvēšanai.

Saražotās elektroenerģijas 
apjoms (MWh) pa gadiem
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Plāni 2022. gadam
Nozīmīgs uzdevums būs koordinēt Reģionālo atkritumu 
apsaimniekošanas plāna izstrādi Vidzemes reģionam, kas 
noteikts Atkritumu apsaimniekošanas valsts plānā 2021.-
2028. gadam, izstrādi. 

Vienlaicīgi tiks izstrādāts arī SIA “ZAAO” darbības attīstības 
plāns nākamajam periodam.

Turpināsies RAAC DAIBE infrastruktūras attīstības projektu 
realizācija. Viens no būtiskākajiem ir projekts “Bioloģiski 
noārdāmo atkritumu pārstrādes rūpnīcas “Daibe” izveide”. 

Tiks īstenotas LIFE programmas Integrētā atkritumu 
apsaimniekošanas projekta “No atkritumiem uz resursiem 
Latvijā – Reģionālās ilgtspējības un aprites veicināšana ar 
atkritumiem kā resursiem” vairākas aktivitātes, ar mērķi 
veicināt aprites ekonomikas principu attīstību savā darbības 
reģionā un dalīties ar to pieredzē.

Turpināsim atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumu 
nodrošināšanu darbības reģionā, kas ietver atkritumu 
savākšanu, šķirošanu, transportēšanu, apstrādi un 
noglabāšanu videi draudzīgā veidā, kā arī sabiedrības 

informēšanu un izglītošanu, saskaņā IVS noteikto politiku un 
mērķiem 2022.gadam. 

Plānots attīstīt individuālo dalītās vākšanas sistēmu, piedāvājot 
jaunās teritorijās klientiem dalītās vākšanas konteinerus  
privātmājās. Uzsāksim darbu pie bioloģiski noārdāmo atkritumu 
savākšanas pakalpojuma izstrādes. Paredzēta arī EKO laukumu 
infrastruktūras attīstība – Saulkrastos izveidojot jaunu laukumu 
līdzšinējā vietā, kas būs daudz plašāks un ērtāks.  

Plānotas investīcijas infrastruktūras attīstībā RAAC “Daibe” 
atkritumu pārstrādes procesu veicināšanai un RAAC DAIBE 
darbības efektivitātes uzlabošanai. 

Pakalpojumu sniegšanas digitalizācijas attīstībai, izstrādāsim 
jaunu mājas lapu, aplikāciju un klientu sistēmu, kas klientiem dos 
iespēju veikt nepieciešamās darbības e-vidē daudz ērtāk.

Turpināsim attīstīt interaktīvas kartes LAIPA PLUS  ieviešanu 
pašvaldībās, informējot sabiedrību par tās iesaisti  atkritumu 
apsaimniekošanas sistēmā, atbilstoši pašvaldību Saistošajos 
noteikumos noteiktajām prasībām. 
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