Biežāk uzdotie jautājumi par
depozīta sistēmas ieviešanu Latvijā
Biežāk uzdotie iepakotāju jautājumi
●

Kādā gadījumā ražotājiem jāslēdz līgums ar SIA “Depozīta Iepakojuma Operators”?
Balstoties uz Iepakojuma likuma 18.1 pantu, depozīta sistēmas operatoram ir pienākums slēgt līgumu ar
visiem depozīta iepakotājiem, kuri kalendārā gada laikā saražo vai importē dzērienus depozīta iepakojumā 150
kilogramu vai lielākā apjomā. Tāpat visiem depozīta iepakotājiem, kuru saražotās produkcijas apjoms atbilst
noteiktajām prasībām, ir pienākums slēgt līgumu ar depozīta sistēmas operatoru par dalību depozīta sistēmā. Šī
prasība tāpat attiecas uz visām izlejamā alus pārdošanas vietām, bāriem un veikaliem, kuros tiek tirgots izlejamais
alus līdzņemšanai kādā no depozīta sistēmā iekļautajiem iepakojuma veidiem – PET vai stikla pudelēs. Līgums ar
visiem depozīta iepakotājiem ir balstīts uz vienādiem nosacījumiem.
●

Cik liela ir depozīta sistēmas dalības maksa?
Par DIO nodrošināto iepakojuma apsaimniekošanu depozīta iepakotājs maksā DIO depozīta sistēmas dalības
maksu par katru tirgū laistā individuāla dizaina iepakojuma vienību. Depozīta sistēmas operators ir aprēķinājis un
pirmajā depozīta sistēmas darbības gadā plāno noteikt sekojošu indikatīvo depozīta sistēmas dalības maksu:

●

Kāda veida iepakojums tiks pieņemts depozīta sistēmā?
Atsaucoties uz MK noteikumu Nr. 519 “Depozīta sistēmas darbības noteikumi” 1. pielikumu, depozīta
sistēmā varēs nodot šādus dzēriena iepakojumus:
- stikla pudeles ar tilpumu no 0,1 līdz 3 l (neieskaitot)
- stikla pudeles citiem fermentētiem produktiem ar alkohola saturu līdz 6 % no 0,1 līdz 0,75 l
(neieskaitot)
- plastmasas (PET materiālu grupa) pudeles ar tilpumu no 0,1 līdz 3 l (neieskaitot)
- plastmasas pudeles visa veida alum un citiem fermentētiem produktiem ar alkohola saturu līdz 6
% no 0,1 līdz 0,5 vai 1 l
- Skārdenes ar tilpumu no 0,2 līdz 1 l
Visi augstāk minētie vienreiz un atkārtoti lietojamie iepakojuma veidi varēs saturēt sekojošus dzērienus:
- karbonizēti un nekarbonizēti bezalkoholiskie dzērieni (piemēram, minerālūdens, dzeramais ūdens,
limonādes, enerģijas dzērieni, ledus tēja, sulas, nektāri)
- Alus (visa veida)
- citi fermentētie produkti ar alkohola saturu līdz 6 % (piemēram, sidrs, alkoholiskie kokteiļi ar
alkohola saturu no 0,5 % līdz 6 %), izņemot alu, vīnu, dzirkstošo vīnu un augļu vīnu
●

Kad notiks līgumu parakstīšana ar ražotājiem par dalību depozīta sistēmā?
Līgumu parakstīšanu ar visiem tiem ražotājiem, kuri plāno depozīta produktus laist tirgū no 01.02.2022.,
plānots uzsākt 2021. gada jūlijā un pabeigt līdz 2021. gada 31. decembrim.
●

Vai un kad ražotājiem ir jāmaina dzērienu etiķetes?
Lai depozīta sistēma atpazītu iepakojumus, par kuriem ir iemaksāta depozīta maksa un depozīta dalības
maksa, uz visiem depozīta produktiem (produktu etiķetēm) būs jāizvieto depozīta sistēmas atpazīšanas zīme
(vienreizlietojamais vai atkārtoti uzpildāmais (AU) iepakojums), kā arī jāmaina preces svītrkods. Svītrkoda maiņa
nepieciešama, lai depozīta sistēmas ietvaros būtu iespējams atpazīt iepakojumu, par kuru ir samaksāta depozīta
maksa 0.10 EUR apmērā. Ražotājiem un importētājiem jāplāno jauno etiķešu izgatavošanas grafiki atbilstoši faktam,
ka no 01.02.2022. varēs uzsākt produktu depozīta iepakojumā pārdošanu.
Ja importēto dzērienu ražotājs neparedz pielāgot dzērienu etiķetes atbilstoši Latvijas depozīta sistēmas
prasībām, importētājam būs jānodrošina atbilstošas uzlīmes izgatavošana uz uzlīmēšana un depozīta iepakojuma.
Uzlīmes standarts būs jāsaskaņo ar DIO.
●

Vai pēc 2022. g. 1. februāra pāri palikušo produkciju (dzērienus depozīta iepakojumā bez depozīta
marķējuma) vairs nevarēs tirgot?
Atbilstoši Iepakojuma likumam dzērienus ar depozīta zīmēm (par kuriem ir samaksāta depozīta dalības
maksa) varēs sākt tirgot no 01.02.2022. Taču, ņemot vērā pārejas periodu, no 01.02.2022. līdz 01.08.2022. atbilstoši
vecajai kārtībai būs atļauts tirgot arī dzērienus bez depozīta atpazīšanas zīmes.
●

Kādi ir jaunā svītrkoda izmēri un atļautās krāsas?
Informatīvā tabula par preču svītrkodu izmēriem:

Svītrkoda krāsas un fona krāsas prasības:

Atgādinām, ka atpazīšanas zīme un svītrkods būs jāizvieto labi pārredzamā vietā un tos nedrīkstēs izvietot
uz iepakojuma korķa, dibena, ieloka vai vietas, kur etiķetes malas ir salīmētas kopā.
Lai detalizētu iepazītos ar prasībām (depozīta zīmes izmērs uz etiķetes, uzlīmes, koda izmērs, krāsa,
novietojums), līdz š.g. 1. jūnijam tiks izstrādāta informatīvā rokasgrāmata, kuru nosūtīsim elektroniski depozīta
iepakotājiem. Rokasgrāmata būs pieejama arī DIO mājaslapā www.dio.lv.
●

Kādi ir depozīta atpazīšanas zīmes izmēri?
DIO definētais minimālais izmērs depozīta atpazīšanas zīmei būs 15 mm augstumā un 9 mm platumā.

Atgādinām, ka atpazīšanas zīme un svītrkods būs jāizvieto labi pārredzamā vietā un tos nedrīkstēs izvietot
uz iepakojuma korķa, dibena, ieloka vai vietas, kur etiķetes malas ir salīmētas kopā.
Lai detalizētu iepazītos ar prasībām (depozīta zīmes izmērs uz etiķetes, uzlīmes, koda izmērs, krāsa,
novietojums), līdz š.g. 1. jūnijam tiks izstrādāta informatīvā rokasgrāmata, kuru nosūtīsim elektroniski depozīta
iepakotājiem. Rokasgrāmata būs pieejama arī DIO mājaslapā www.dio.lv.
●

Vai depozīta sistēmas dalībniekiem būs jāturpina maksāt papildu nodokļi, t.sk. atkritumu
apsaimniekošanas nodoklis, dabas resursu nodoklis u.c.?
Noslēdzot līgumu ar SIA "Depozīta Iepakojuma Operators", iepakotāji iegūs atbrīvojumu no atkritumu
apsaimniekošanas un Dabas resursu nodokļa par iepakojumu, kas tiks apsaimniekots depozīta sistēmas ietvaros.
Visas depozīta iepakojuma apsaimniekošanas izmaksas nodrošinās DIO.
●

Ko nozīmē depozīta iepakojuma reģistrācija operatora iepakojuma reģistrā?
Lai produktu depozīta iepakojumā varētu sekmīgi laist tirgū, pēc atbilstoša līguma noslēgšanas ar DIO
iepakotājam būs jāveic katra produkta depozīta iepakojumā reģistrācija. DIO veidos vienotu depozīta iepakojuma
reģistru, kurā tiks reģistrēti visi produkti, kas tiek laisti tirgū Latvijas teritorijā. Reģistrējot produktu iepakojuma
reģistrā, tiks reģistrēts produkta nosaukums, produkta kods, produkta veids, iepakojuma materiāls, tips, izmērs,
svars, pārbaudīta depozīta zīmes esamība un atbilstība depozīta iepakojuma veidam – vienreizlietojamais vai
atkārtoti lietojamais. DIO plāno produktu reģistrāciju uzsākt š.g. novembrī. Detalizētāka informācija iepakotājiem būs
pieejama, slēdzot līgumu ar DIO.

