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  SIA “ZAAO” galvenais stratēģiskais mērķis, saskaņā ar 2022.gada 
8.decembra dalībnieku sapulcē apstiprināto (Nr. 2 (46), protokola Nr. 1.2/2, 
1.lēmums) SIA “ZAAO” vidēja termiņa darbības stratēģiju 2023.-2025.gadam, ir 
kvalitatīva atkritumu apsaimniekošanas pakalpojuma nodrošināšana pašvaldību - 
uzņēmuma īpašnieču teritorijā. 

Vispārējā stratēģiskā mērķa sasniegšanu uzņēmums īsteno tā, lai 
1)  ievērotu: 

- normatīvo aktu prasības, tajā skaitā Eiropas Savienības noteiktie 
mērķi attiecībā uz atkritumu apsaimniekošanas sistēmas darbības 
efektivitāti; 

- valsts, reģionālā un vietējā līmeņa plānošanas dokumentu 
nosacījumus; 

- uzņēmuma kvalitātes un vides sistēmu prasības;  
- klientu maksātspējas robežas.  

2) pakalpojums atbilstu ZAAO izvirzītajiem pakalpojuma kvalitātes kritērijiem; 
3) uzņēmums darbotos rentabli, izmantojot ilgtspējīgus risinājumus un labākās 

pieejamās tehnoloģiskās metodes; 
4) sniegtie pakalpojumi būtu elastīgi, t.i., lai maksimāli tiktu nodrošināta 

individuāla pieeja atbilstoši klienta vajadzībām; 
5) pakalpojuma sniegšana būtu saistīta ar klientu vides apziņas veidošanu, kas 

veicinātu uzņēmuma apgrozījuma pieaugumu; 
6) sadarbībā ar pašvaldību tiktu rasts labākais risinājums pakalpojuma 

nodrošināšanai konkrētajā pašvaldībā; 
7) darbība tiktu virzīta uz apglabājamo atkritumu apjoma samazināšanu, kas 

sasniedzams ar atkritumu šķirošanas, otrreizējās izmantošanas un pārstrādes 
īpatsvara paaugstināšanu. 

 

 Uzņēmuma īstenojamie darbības nefinanšu mērķi, kuri ir būtiski atkritumu 
apsaimniekošanas nozares attīstībai: 

1) Noglabāto atkritumu apjoma samazināšana, atkritumu reģenerācijas un 
pārstrādes veicināšana; 

2) Augstas kvalitātes otrreizējo izejvielu atgriešana saimnieciskā apritē, 
nodrošinot patērētājam iespējami ērtu savākšanas infrastruktūras tīklu un 
pakalpojumu piedāvājumu, sekmējot valstij saistošo Eiropas Savienības 
noteikto mērķu atkritumu apsaimniekošanas jomā sasniegšanu; 

3) Nepārtraukta un pastāvīga vides izglītības programmu īstenošana 
mērķgrupām, regulāra sabiedrības informēšana par vides aizsardzības 
politikas īstenošanu un  aktualitātēm atkritumu apsaimniekošanas 



jautājumos, veicinot sabiedrības apziņas maiņu par tās rīcību videi draudzīgā 
veidā; 

4) Atkritumu apglabāšanas ietekmes uz cilvēku veselību un visiem vides 
faktoriem (gaiss, virszemes ūdeņi un gruntsūdeņi, augsne, augu un dzīvnieku 
valsts u.c.) mazināšana; 

5) Atkritumu apsaimniekošanas procesu SEG emisiju samazināšana;  
6) ZAAO dalība pašvaldību organizētā sociālās iekļaušanās veicināšanā; 
7) Kopējās saimnieciskās darbības efektivizācija, attīstot vienotu teritoriju 

materiāli tehniskās bāzes izvietojumam, piem. autoparks, konteineri, lietu 
aprites centra darbības resursi. 

 

 


