
SIA „ZAAO” NOLIKUMS akcijai: 

“Sper EKO soli” 
Nolietotas sadzīves elektrotehnikas pieņemšanai  

Ideja un mērķis 

 Popularizēt nolietotas sadzīves elektrotehnikas savākšanas iespējas. 

  Popularizēt EKO laukumus. 

  Informēt sabiedrību par nevajadzīgu lietu pārstrādes un atkritumu 
apsaimniekošanas iespējām. Palielināt savākto sadzīves elektrisko un 
elektronisko iekārtu atkritumu (turpmāk - EEIA) apjomus, mazinot šī atkritumu 
veida nonākšanu tam neparedzētās vietās, tai skaitā dabā, kā arī nodrošinot 
resursus atkārtotai izmantošanai.  

Akcijas norises laiks 
Akcija tiek organizēta no 2019. gada 1. septembra līdz 2019. gada 30.septembrim. 
Piedalīšanās 
Klients piedalās akcijā, ja vienā apmeklējuma reizē nogādā jebkurā no 20 EKO 
laukumiem vismaz 1 EEIA vienību. EKO laukuma pārzinis piedāvā klientam piedalīties 
akcijā un, ja klients piekrīt, tad aizpilda akcijas kuponu un ievieto kuponiem paredzētajā 
kastē, kas atrodas laukumā. Akcijas beigās visus kuponus (nesalocītus) nogādā SIA 
“ZAAO” birojā Šķiroto atkritumu savākšanas daļā. Par nodotiem EEIA akcijas ietvaros 
Juridiskām personām netiek izsniegtas izziņas. 
Tehniskais izpildījums 
EEIA tiek novietoti EKO laukumā esošajā EEIA konteinerā. Pēc tam tie tiek nogādāti  
“Noliktavā” Valmierā, Dzelzceļa ielā 5, kurā tos sašķiro pa atkritumu klasēm. 
Noslēgumā sadarbības partneri EEIA nogādā uz pārstrādes uzņēmumiem. 
Pieteikšanās noteikumi 

1. Akcijā aicinātas piedalīties gan juridiskas, gan fiziskas personas, izņemot SIA 
„ZAAO” darbiniekus.  

2. Tiek pieņemti visa veida EEIA, kas satur būtiskākās vienības komponentes:  
a. Nepieņem TV, monitorus, kas sastāv tikai no kineskopa un karkasa 

vai tikai kineskopa 
b. nepieņem EEIA, kuri pilnībā ir izkomplektēti un satur tikai karkasu 

vai plastmasas daļas. 
3. Viena EKO laukuma apmeklēšanas reizē drīkst aizpildīt vienu kuponu. 
4. Katrs akcijas dalībnieks var iesniegt neierobežotu kuponu skaitu. 

Akcijas uzvarētāja noteikšana 
Akcijas kuponi no katra EKO laukuma pēc iespējas ātrāk, beidzoties akcijai, tiek 
nogādāti uz ZAAO centrālo biroju. Akcijas uzvarētāja noteikšanā tiks lietots izlozes 
princips.  
Visi akcijas kuponi, kas EKO laukumos iemesti akcijas kuponiem paredzētajās kastēs, 
piedalās izlozē par 3 balvām – katras balvas ieguvējs saņems grīdas tīrīšanas robotu 
“Philips SmartPro Easy” (katrs 203 eiro vērtībā). 
Akcijas uzvarētāju paziņošana 
Balvu ieguvējus paziņos līdz 2019. gada 20.oktobrim. Ar uzvarētājiem SIA „ZAAO” 
sazināsies personīgi, izmantojot norādīto kontaktinformāciju akcijas kuponā, un 
vienosies par balvas saņemšanu. 
Akcijas nolikums pieejams mājas lapā www.zaao.lv un pie EKO laukumu pārziņiem. 


