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VVD ģenerāldirekto re tiekas ar ZAAO vadību
Reģionālo atkritumu apsaimniekošanas centru "Daibe" apmeklēja Valsts vides dienesta ģenerāldirektore Elita Baklāne Ansberga, izzinot tā darbību, tostarp iepakojuma sagatavošanas pārstrādei procesu, ražošanas atkritumu noglabāšanas
krātuves būvniecības gaitu.
http://www.zaao.lv/lv/zinas/valsts-vides-dienesta-generaldirektores-vizite-raac-daibe

Notiek stikla iepako juma vākšan as akcij a
Visu augusta mēnesi notiek izlietotā stikla iepakojuma vākšanas akcija “Stikllotto”, kuras laikā, nogādājot uz EKO
laukumiem vismaz 10 tukšas stikla pudeles vai burkas, iedzīvotājiem ir iespēja piedalīties balvu izlozē.
http://www.zaao.lv/lv/zinas/stikla-iepakojuma-vaksanas-akcija-stikllotto-0

Notiek ražošanas at kritumu noglabāšan as krātuves celtniec ības darbi
Reģionālo atkritumu apsaimniekošanas centrā "Daibe" notiek infrastruktūras attīstības projekta realizācija – tiek izbūvēta
ražošanas atkritumu noglabāšanas krātuve. Krātuves nodošana ekspluatācijā plānota šī gada rudenī.

Poligonā “Daibe” plānotas tarifa izmaiņ as
Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai iesniegts sadzīves atkritumu apglabāšanas tarifa projekts poligonā
"Daibe", Stalbes pagastā, Pārgaujas novadā. Tas paredz izmaiņas spēkā esošajā tarifā no 2020.gada 1.janvāra.
http://www.zaao.lv/lv/zinas/pazinojums-par-tarifa-projektu-0

Likumdošanas izmai ņu virzība
VARAM izskatīšanai valsts sekretāru sanāksmē ir pieteicis likumprojektu “Grozījumi Atkritumu apsaimniekošanas
likumā”, kas paredz administratīvo pārkāpumu, kas šobrīd ir noteikti Latvijas administratīvo pārkāpumu kodeksā,
noteikšanu Atkritumu apsaimniekošanas likumā. Šie grozījumi ir daļa no administratīvo sodu politikas maiņas, kas tiek
ieviesta visās nozarēs.
Likumprojektā ir paredzēts noteikt administratīvo atbildību par šādiem pārkāpumiem atkritumu apsaimniekošanas jomā
par :
- sadzīves atkritumu radītāja vai valdītāja nepiedalīšanos pašvaldības organizētajā sadzīves atkritumu apsaimniekošanā;
- atkritumu radītāja vai valdītāja veikto atkritumu apsaimniekošanas noteikumu pārkāpšanu;
- atkritumu uzskaites noteikumu pārkāpšanu;
- normatīvajos aktos noteikta speciālā marķējuma ar prasību savākt elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumus atsevišķi
no citiem atkritumiem nelietošanu vai speciālā marķējuma ar prasību savākt bateriju un akumulatoru atkritumus atsevišķi
no citiem atkritumiem nelietošanu;
- normatīvajos aktos noteiktā pienākuma reģistrēties elektrisko un elektronisko iekārtu vai bateriju un akumulatoru
ražotājam vai bateriju vai akumulatoru ražotājam nepildīšanu;
- atkritumu savākšanu, pārvadāšanu, pārkraušanu, šķirošanu vai uzglabāšanu, vai par slēgtas vai rekultivētas atkritumu
izgāztuves atrakšanu un atkritumu pāršķirošanu bez atļaujas;
- normatīvajos aktos noteikto atkritumu pārrobežu pārvadājumu prasību pārkāpšanu.
Likumprojektā paredzēts, kas tas stājas spēkā vienlaikus ar Administratīvās atbildības likumu.
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Zinātkārie nometņu dalībnieki viesojas URDĀ
URDAS vides pedagogi vasarā aktīvi strādā ar pašvaldību, izglītība iestāžu un nevalstisko organizāciju organizētu
nometņu dalībnieku izglītošanu vides jautājumos.
http://www.urda.lv/lv/par-mums/jaunumi/ari-vasara-ir-zinat-karie-kas-dodas-ekskursija-pa-raac-daibe

URDA dodas mācīt
Vasaras mēnešos URDAS vides izglītības pedagogi aktīvi iesaistās dažādos pasākumos, kuru mērķis ir popularizēt videi
draudzīgu dzīvesveidu. Tiek piedāvāts pārbaudīt prasmes šķirošanā, radošajās darbnīcās tiek piedāvāts apgūt prasmes
iepirkumu maisiņu šūšanā un dāvanu maisiņu izgatavošanā. Spēlējot Globālo cirku, pasākumu apmeklētājiem ir iespēja
pārbaudīt savas zināšanas vides jautājumos. 7.augustā URDA piedalās Valmieras Sajūtu taku pasākumā, 10.augustā
dodas uz Smiltenes novada 10 gadu svētkiem, bet 30.augustā skolos Limbažu Jauniešu dienā.

Beziepakojuma veik ali – URDAS jaunie s adarbības partneri
Sagatavošanā jaunā mācību gada vides izglītības piedāvājums. Lai nodrošinātu jaunas, radošas, izglītojošas aktivitātes,
šogad ar saviem uzskates materiāliem un izejmateriāliem eksperimentu veikšanai URDAs laboratorijā laipni piekrituši
palīdzēt Latvijas beziepakojuma veikali BURKA, TURZA, Zeroveikals, Ber un Sver, Zemes Draugi, ieber.lv un citi.
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