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Šī Rokasgrāmata ir daļa no Līguma par Depozīta iepakojuma apsaimniekošanu (turpmāk tekstā “Līgums”), un
tajā ietvertas Depozīta sistēmas operatora SIA “Depozīta Iepakojuma Operators” (turpmāk tekstā - DIO)
norādes, specifikācijas un praktiska informācija, kas ir saistoša Depozīta iepakotājiem, kuri tirgū Latvijā laiž
produktus Atkārtoti lietojamā (turpmāk tekstā AU) Depozīta iepakojumā (turpmāk tekstā “Depozīta
iepakotājs”) un kas ir noslēguši Papildu Vienošanos par Universālā atkārtoti lietojamā iepakojuma apriti
(Līguma Pielikums Nr.4) un/vai Vienošanās par Individuāla dizaina atkārtoti lietojamā iepakojuma apriti
(Līguma Pielikums Nr.5), kas nosaka atkārtoti lietojamā iepakojuma apriti un pušu atbildības Depozīta sistēmas
ietvaros.
Šī Rokasgrāmata ir skatāma kā papildu dokuments Rokasgrāmatai Depozīta iepakotājiem. Rokasgrāmata nav
jāparaksta un jāiesniedz DIO, taču tā ir daļa no Vienošanās un, parakstot Vienošanos, Rokasgrāmatā ietvertās
prasības kļūst saistošas.
Šajā Rokasgrāmatā lietotie termini ir tulkojami Līguma un Vienošanās izpratnē, izņemot gadījumus, kad
konteksts nepārprotami liecina par citu nozīmi. Gadījumā, ja rodas pretrunas starp Rokasgrāmatas un Līguma
un Vienošanās noteikumiem un nosacījumiem, tad noteicošie ir Līguma noteikumi un nosacījumi.

1. Atkārtoti lietojamais Depozīta iepakojums
Atkārtoti lietojamais Depozīta iepakojums ir iepakojums , kas ir projektēts, izstrādāts un laists tirgū, lai aprites
ciklā to pārvietotu vai nodrošinātu tā izmantošanu vairākkārt, to atkārtoti piepildot vai izmantojot tam pašam
nolūkam, kādam tas sākotnēji paredzēts.
Reģistrējot Depozīta reģistrā un laižot Latvijas tirgū atkārtoti lietojamu iepakojumu, Depozīta iepakotājs
apņemas pieņemt šo iepakojumu atkārtotai uzpildīšanai un nodrošināt normatīvos aktos noteiktos atkārtotas
uzpildīšanas apjomus.
Latvijas Republikas normatīvie akti paredz, ka šobrīd Depozīta sistēmā kā Atkārtoti lietojams ir iekļauts stikla
iepakojums, taču, iespējams, ka nākotnē Depozīta iepakojuma klāsts tiks paplašināts arī Atkārtojami lietojamo
iepakojumu grupā, iekļaujot arī citus materiālus.
Depozīta sistēmā Atkārtoti lietojamais iepakojums iedalās Universālajā atkārtoti lietojamā iepakojumā, kuru
savu produktu iepildīšanai izmanto vairāki Depozīta iepakotāji, un Individuāla dizaina atkārtoti lietojamā
iepakojumā, kuru izmanto viens konkrēts Depozīta iepakotājs.
Universālajā atkārtoti lietojamā iepakojumā (Universālais AU), kuru savu produktu iepildīšanai izmanto
vairāki Depozīta iepakotāji, kuri ir gatavi nodrošināt iepakojuma atkārtotu uzpildi saskaņā ar normatīviem aktiem
un Līgumu, kuru DIO nosaka kā universālo atkārtoti lietojamo iepakojumu un kuru savākšanu un atkārtotu sadali
Depozīta iepakotājiem nodrošina DIO.
Individuāla dizaina atkārtoti lietojamā iepakojumā (Individuālā dizaina AU), kuru izmanto viens konkrēts
Depozīta iepakotājs, kuram ir tiesības šo pudeli lietot un kura atbildība būs atkārtoti uzpildāmās pudeles savākt
no visām Depozīta sistēmas iepakojuma pieņemšanas vietām un nodrošināt atkārtotu uzpildi saskaņā ar normatīvo
aktu un Līguma nosacījumiem.
Svarīgi! Vienreiz lietojamo un atkārtoti lietojamo pudeļu formām Depozīta sistēmā ir jābūt manāmi vizuāli
atšķirīgām. Depozīta iepakotājs nevar reģistrēt Reģistrā esošu atkārtoti uzpildāmu pudeles formu kā vienreiz
lietojamu un otrādi – Reģistrā reģistrētu vienreiz lietojamo pudeles formu nevar reģistrēt kā atkārtoti uzpildāmu.
Līdzības ierobežojumi attiecas tieši uz formu nevis materiāla vai etiķetes līdzību.

2. Universālais atkārtoti lietojamais iepakojums un tā aprite
Par to, kādas pudeles piekrīt Universālajā AU iepakojuma grupai DIO informēs savā mājas lapā www.dio.lv.
DIO ir tiesības, par to savlaicīgi informējot, Universālā AU iepakojuma sarakstu papildināt un mainīt.
Rokasgrāmatas sagatavošanas brīdī Depozīta sistēmā kā Universālā AU pudele ir definēta 0.5 l Brūna alus pudele,
kura atbilst sekojošiem standarta parametriem
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Krāsa – Brūna, WL550 gaismas stara transmisija
(Rādītāja lielums 22% - 33%) (Kaunas 550 nm
spectrum T650:T550

Nominālais tilpums (ml)
Nominālais tilpums (ml)
Svars (g)
Augstums (mm)
Diametrs (mm)
Etiķete/Uzlīme

500 ml
517 +/-4.5 ml
345 +/-15
242 +/- 1,3
68.55+/- 1.3
Nomazgājama 80 grādos celsija; 2% sārmainā
šķīdumā 20 minūšu laikā

Svarīgi: Universālā atkārtojami lietojamā stikla pudele nevar tikt izmantota kā vienreiz lietojamā stikla pudele.
Ja Depozīta iepakotājs neparaksta Līgumu Pielikumu nr.4 (Vienošanās par Universālā atkārtoti lietojamā
iepakojuma apriti) un/vai nevar nodrošināt pudeles atbilstību standartam un/vai atkārtotu uzpildi, Depozīta
iepakotājs nedrīkst izmantot Universālo AU pudeli sava produkta iepakošanai.
Universālā iepakojuma aprite notiks pēc sekojošas shēmas:
Depozīta iepakotājs realizē dzērienus Pārdevējam → Pārdevējs pārdod pudeles gala lietotājiem → Gala
lietotājs pudeli atgriež Depozīta iepakojuma pieņemšanas vietā (tālāk tekstā Pieņemšanas vieta) →
Pieņemšanas vieta organizē pudeļu pieņemšanu → Pieņemšanas vieta veic pudeļu šķirošanu pa veidiem,
atdalot Universālo AU iepakojumu no citiem stikla Depozīta iepakojuma veidiem → Universālo AU
iepakojumu ievieto standarta kastēs → DIO organizē pilno kastu pieņemšanu un transportu uz Šķirošanas
centru → Depozīta iepakotājs organizē pilno kastu pieņemšanu un transportu no Šķirošanas centru→
Depozīta iepakotājs nodrošina Universālā AU iepakojumu atkārtotu uzpildi.
Universālās AU iepakojuma loģistika tiks veikta specializētās atkārtoti izmantojamās plastmasas kastēs (režģos)
uz standartam atbilstošām paletēm, kas nodrošina to drošu pārvadāšanu.
Universālais AU iepakojums tiks uzglabāts un transportēts ar sekojošiem transportēšanas materiāliem (turpmāk –
“Transportēšanas materiāli”):
a.

Kastes – izmērs 400x300x2900mm, plastmasas kaste, 20 pudeļu ietilpība;

b.

Paletes – izmērs 1200x800x144mm, atbilstoši ECR Baltic izstrādātā standarta, kas pieejams
http://www.ecr-baltic.org/eurpallets/.

Universālā AU iepakojuma transportēšanai tiek izmantotas tās pašas kastes un paletes, kurās Depozīta iepakotājs
piegādā Pārdevējam dzērienus Universālajā AU iepakojumā. Ja Pieņemšanas vietai trūks Transportēšanas
materiāli Universālā AU iepakojuma uzglabāšanai, DIO nodrošinās Pieņemšanas vietas ar Transportēšanas
materiāliem Universālajam AU iepakojumam to nepietiekamības gadījumā; Savukārt DIO tās pieprasīs no
Depozīta iepakotājiem saskaņā ar tirgū laistā Universāla AU iepakojuma proporciju starp Depozīta iepakotājiem.
Tās tiks pieņemtas depozīta iepakojuma Pieņemšanas vietās un to pilnu loģistikas procesu no iepakojuma
pieņemšanas vietas līdz DIO Šķirošanas centram, uzskaiti un sagatavošanu nodošanai atpakaļ Depozīta
iepakotājiem nodrošinās DIO.
DIO no Pārdevējiem pieņemto Universālo AU iepakojumu Šķirošanas centrā uzskaita un pārbauda tikai vizuāli,
kastes nepārpakojot, no aprites izņemot tikai proporcionāli nozīmīgu daudzumu, acīmredzami nelietojamus
iepakojumus (pudeles saplīsušas). DIO neveic iepakojuma detalizētu pārbaudi (pudeļu kvalitāte, tīrība, korķu
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esamība utt.) un neatbild par to, ka Depozīta iepakotājam nodotais Universālais atkārtoti lietojamais iepakojums
nav izmantojams pilnā apmērā.
Universālā AU iepakojuma sadales proporcijuDIO nosaka, ņemot vērā katra Depozīta iepakotāja tirgū laistā
Universālā AU iepakojuma formas apjomu pret kopējo Universālā AU iepakojuma formas tirgū laisto apjomu.
Sadales proporcija tiek noteikta uz vienu (nākamo) kalendāro mēnesi, saskaņā ar iepriekšējo 3 mēnešu perioda
pārdošanas apjomiem (Rolling 3 months), kā pēdējo mēnesi periodā ieskaitot iepriekšējo pilno mēnesi. Piemēram,
2023.gada aprīlī tiks rēķināti 2023.gada maijā izmantojamie sadales principi saskaņā ar Depozīta sistēmas datiem
par periodu no 2023.gada janvāra līdz 2023.gada martam (ieskaitot). Depozīta sistēmas sākumā, līdz brīdim, kad
DIO būs pieejami faktiskie Depozīta iepakotāju uzrādītie tirgū laistajiem apjomiem, tiks izmantoti Depozīta
iepakotāju sniegtie 2021.gada vidējie rādītāji:
• 2022.gada februārī un martā = 3x2021.gada vidējie rādītāji;
• 2022.gada aprīlī = 2x2021.gada vidējie rādītāji + 02/2022 tirgū laistie apjomi;
• 2022.gada maijā = 1x2021.gada vidējie rādītāji + 02 un 03/2022 tirgū laistie apjomi;
• 2022.gada jūnijā = 02, 03 un 04/2022 tirgū laistie apjomi.
Depozīta iepakotājs nedrīkst atteikties no sev piekrītošās Universālā atkārtojami lietojamā depozīta iepakojuma
proporcijas, taču tas var nodot savas tiesības un pienākumu saņemt šo iepakojumam citam Depozīta iepakotājam,
to apliecinot ar abpusēji parakstītu vienošanos un iesniedzot to DIO.
Pēc noteikta grafika vai 3 (trīs) darba dienu laikā no DIO pieprasījuma saņemšanas, DIO Šķirošanas centrā
Depozīta iepakotājam ir jāpaņem iedalīto Universālo atkārtoti lietojamo iepakojumu.
Pie nozīmīga ilgtermiņa apjoma samazinājuma tirgū laistajā Universālā AU iepakojuma apjomā vai Universālās
AU iepakojuma formas izņemšana no aprites pilnībā, Depozīta iepakotājs apņemas informēt DIO vismaz 3
mēnešus iepriekš. Depozīta iepakotājs apņemas pieņemt visu tam piekrītošo Svītrkodu Universālo AU faktiski
atgriezto iepakojuma apjomu Depozīta sistēmā, kuru DIO nevar nodot uz atkārtotu uzpildīšanu Vienošanās 5.3
punkta sadales ietvaros, 36 (trīsdesmit sešus) mēnešus pēc Universālās AU iepakojuma formas laišanas tirgū
pārtraukšanas, kā arī šajā periodā nodrošināt citu šīs Vienošanās nosacījumu izpildi. Par citu apsaimniekošanas
modeli Puses var vienoties atsevišķi. Pēc iepakojuma izņemšanas no Depozīta sistēmas aprites Depozīta
iepakotājs apņemas to apsaimniekot saskaņā ar normatīviem aktiem. Depozīta iepakotājam nav jāsniedz
informācija par izmaiņām saistībā ar sezonalitāti.
Nozīmīga Universālā AU iepakojuma apjoma palielinājuma gadījumā vai uzsākot laist tirgū Universālās AU
iepakojumu no jauna, Depozīta iepakotājs apņemas informēt DIO vismaz 3 mēnešus iepriekš. Depozīta iepakotājs
apliecina, ka ir informēts par Vienošanās 5.3. punktā noteiktajiem sadales principiem un neizvirzīs nekādas
pretenzijas par zemāku atgriešanas proporciju sākotnējā palielināta apjoma tirgū laišanas periodā. Depozīta
iepakotājam nav jāsniedz informācija par izmaiņām saistībā ar sezonalitāti.
Nākamā lapā skatāms Universālā atkārtoti lietojamā iepakojuma aprites process.
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3. Paletes un Kastes
Lai nodrošinātu līdzvērtīgu sekundārā iepakojuma plūsmu starp partneriem – Depozīta iepakotājiem, DIO un
Pārdevējiem, tiek noteikts, ka Depozīta iepakojuma transportēšanai izmantojamas kastes un paletes, kurām visas
puses apņemas ievērot zemāk noteikto kastes un paletes standartus.
Transportēšanas materiālus, kas paredzēti Universālajam atkārtoti lietojamam iepakojumam, Pārdevējs primāri
saņem no Depozīta iepakotāja kopā ar preci. Ja Pārdevējam būs nepieciešamas papildus kastes un paletes atgrieztā
Universālā atkārtoti lietojamā iepakojuma uzglabāšanai un transportēšanai, tās, pēc Pārdevēja pieprasījuma,
piegādās DIO.
Nākamā lapā ir skatāms kastu un palešu aprites process.
Standarta kastes prasības ir:
• Izmērs - 400x300x290 mm
• 20 pudeļu vietas
• Kaste nav bojātai, tai ir rokturi un kastes ribas
Standarta EUR paletes kvalitātes kritēriji ir šādi:
• Standarta EUR palete kvalitātes kritēriji
• Izmērs: 800x1200x144 mm
• Tiek ievēroti ECR standarta noteikumi un noteiktās pielaides (sk. Pielikums 1)
Atļauts izmantot:
1) Paletes līdz pelēkai krāsai, kas radusies koksnes dabīgas novecošanās rezultātā, ja tā neietekmē paletes
kvalitāti.
2) Paletes, kuru dēļi ir ieplaisājuši, bet atļauts izmantot tikai tad, ja plaisu šķautnes nav atdalījušās (augšējā
dēļa plaisa nedrīkst būt garāka par zem tā esošā atbalsta krusteniskā dēļa platumu).
3) Paletes ar nenozīmīgiem dēļa malas bojājumiem.
4) Paletes, kurām uz blokiem ir neatpazīstams vai bojāts marķējums, taču ar nosacījumu, ka uz paralēlā
pretējās puses bloka ir atbilstošs marķējums.
5) Atļauts izmantot paletes, kurām ir ieplaisājuši bloki, taču ar nosacījumu, ka nav redzamas naglas.
6) Atļauts izmantot paletes, kurām ir ieplaisājis paletes šķērseniskais dēlis (vidū, malā), taču ar nosacījumu,
ka visa šķērseniskā dēļa virsma balstās uz zem tā esošajiem blokiem.
7) Uz šķērseniskajiem dēļiem (vidū, malā) drīkst būt nelielas lokmalas (robi).
8) Neizfrēzētas fāzītes uz pamatnes dēļu augšējās malas.
Aizliegts izmantot:
1) Nedrīkst būt atsegtas 2 vai vairāk naglas.
2) Pilnībā aizliegts izmantot paletes, kuras ir satrūnējušas vai tām ir sēnīte (pelējums).
3) Nav atļauta tādu palešu izmantošana, kuru ārējie dēļi ir sašķēlušies un šo iešķēlumu dziļums pārsniedz 2
cm un ir redzama vairāk kā 1 nagla, kā arī jebkurš cits bojājums, kas apdraud produkta drošību un
uzkrauto kastu noturību un stabilitāti.
4) Nav pieļaujams slikts paletes vispārējais stāvoklis:
-būtiska netīrība (piem., smērvielas, eļļas, cements)
-nepareizs elementu izvietojums, piemēram, nesimetriski, nobīdījušies atbalsta bloki pret
dēļiem
-tumši pelēkas vai melnas krāsas paletes.
Reizi mēnesī līdz mēneša 10. datumam Depozīta iepakotājs sniedz DIO pārskatu par kastu un palešu skaitu, kas
iepriekšējā mēnesī saņemtas no DIO un/vai kuras Depozīta iepakotājs ir piegadājis DIO. Gadījumā, ja DIO
piegādāto/saņemto kastu/palešu skaits pārskata periodā nebūs vienāds. Puse, kura pārskata periodā būs piegādājusi
vairāk kastu un/vai palešu, maksās otrai Pusei aprēķināto summu par pārsniegto palešu un/vai kastu skaitu saskaņā
ar Vienošanās noteiktām cenām.
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Depozīta sistēmas Kastu un palešu aprites process
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4. Individuālā dizaina AU iepakojuma aprite
Individuālā dizaina AU iepakojumam ir vizuāli būtiski jāatšķiras no Universāla AU iepakojuma un vienreiz
lietojamā iepakojuma, tādēļ reģistrējot Individuālā dizaina AU iepakojumu jaunā AU iepakojuma formā, sākotnēji
šī forma ir jāsalīdzina ar Depozīta sistēmā jau reģistrētām iepakojuma formām. Šī iemesla dēļ, Reģistrācija
Individuālā dizaina AU iepakojumam jaunā AU iepakojuma formā notiks divos posmos – 1) sākotnējo DIO
apstiprinās un ievadīs formu (2 nedēļas) 2) pēc tam 3 nedēļu laikā reģistrēs iepakojuma ierakstu līdzīgi kā citus
iepakojumus. Ja Depozīta sistēmā jau reģistrētai iepakojuma formai tiek pievienots jauns Svītrkods (piemēram,
esošajā formā līdz šim tika iepildīts viens dzēriena veids un Depozīta iepakotājs nolemj šajā formā papildus pildīt
citu dzēriena veidu), pirmais posms nav jāveic.
Papildus informācijai, kas norādīta Rokasgrāmatā Depozīta iepakotājiem, Individuālā dizaina AU iepakojuma
reģistrācijas gadījumā, Depozīta iepakotājam elektroniski jāiesniedz informatīvs materiāls par jauno iepakojuma
formu un/vai Svītrkodu, kas satur iepakojuma un produkta etiķetes attēlu labā kvalitātē, kuru DIO izmantos lai
informētu Pieņemšanas vietas par jaunu Individuālā dizaina AU iepakojumu.
Individuāla dizaina AU iepakojuma loģistikas, uzskaites un norēķinu funkcijās Depozīta iepakotājam ir daudz
lielāka atbildība un plašākas funkcijas.
Individuālā dizaina AU iepakojuma aprite Depozīta sistēmā notiks pēc sekojošas shēmas:
Depozīta iepakotājs reģistrē Individuāla dizaina AU iepakojumā Reģistrā → Depozīta iepakotājs realizē
dzērienus Individuāla dizaina AU iepakojumā Pārdevējam → Pārdevējs pārdod pudeles galalietotājiem
→ Galalietotājs pudeli atgriež Pieņemšanas vietā → DIO organizē pudeles pieņemšanu automatizēti
(taromātos) → Pieņemšanas vieta organizē pudeļu pieņemšanu → Pieņemšanas vieta veic pudeļu
šķirošanu pa formām, atdalot Depozīta iepakotāja Individuāla dizaina AU iepakojumu → Depozīta
iepakotājs organizē pieņemta iepakojuma paņemšanu un transportu no Pieņemšanas vietas → Depozīta
iepakotājs nodrošina Individuālā dizaina AU iepakojumu atkārtotu uzpildi, kā arī norēķinās ar
Pieņemšanas vietu valdītājiem uz savstarpējā līguma pamata.
Augstāk minēto papildus pienākumu dēļ Depozīta iepakotājam ir pienākums noslētg līgumus ar visu Pieņemšanas
vietu valdītājiem, kuri DIO Depozīta sistēmā pieņem Depozīta iepakojumu (t.i. visas Depozīta iepakojuma
pieņemšanas vietas, kas ir norādītas Depozīta iepakojuma pieņemšanas vietu sarakstā www.dio.lv, kurš tiek
regulāri atjaunots) par Individuālā dizaina AU iepakojuma pieņemšanu no gala lietotājiem, Depozīta maksas
atmaksu, Depozīta iepakojuma apsaimniekošanas maksas samaksu un citiem Individuāla dizaina AU iepakojuma
apsaimniekošanas aspektiem, tai skaitā Depozīta iepakotājs pats vai ar trešo personu starpniecību, izmantojot pats
savas jaudas un resursus, ir apņēmies savākt Individuālā dizaina AU iepakojumu no visām Pieņemšanas vietām.
Individuālā dizaina AU iepakojuma apritē Depozīta iepakotājs maksā DIO Depozīta sistēmas dalības maksu par
katru iepakojuma vienību, kas laista tirgū saskaņā ar iesniegtām Pārdošanas atskaitēm. Šī dalības maksa
Individuālā dizaina AU iepakojuma gadījumā sedz iepakojuma dalību Depozīta sistēmā kopumā, bet īpaši iespēju
Galalietotājiem Individuālā dizaina AU iepakojumu nodot Taromātos, kurus nomā DIO. Depozīta sistēmas dalības
maksa Individuālā dizaina AU iepakojuma gadījumā neietver Depozīta sistēmas apsaimniekošanas maksu, kas
maksājama Pieņemšanas vietām. Tās, Depozīta iepakotājs Individuālā dizaina AU iepakojuma aprites gadījumā
maksā tieši Pieņemšanas vietas valdītājam par katru saņemto Individuālā dizaina AU iepakojuma vienību.

Nākamā lapā ir skatāms Individuālās dizaina AU iepakojuma Depozīta iepakojuma aprites process.
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5. Individuālā dizaina AU iepakojuma Depozīta maksa
Depozīta maksa par tirgū laisto Individuāla dizaina AU iepakojumu, kuru Depozīta iepakotājs realizācijas laikā
saņem no Pārdevēja, paliek Depozīta iepakotāja rīcībā un Depozīta iepakotāja pienākums ir to atmaksāt
Pieņemšanas vietas valdītājam ikmēnesi par katru saņemto Individuāla dizaina AU iepakojumu vienību
iepriekšējā mēnesī.

Depozīta iepakotājs organizē grāmatvedības uzskaiti saskaņā ar normatīviem aktiem, kas nosaka Depozīta
iepakojuma apriti, tai skaitā veic nepieciešamos grāmatvedības uzkrājumus lai nodrošinātu Individuālā dizaina AU
iepakojuma savākšanu nākotnes periodos pēc produkta tirgū laišanas, kā arī veic ieņēmumu no Depozīta maksas
par neatgriezto iepakojumu atzīšanu saskaņā ar normatīvajiem aktiem.

6. Atkārtoti lietojamā iepakojuma atkārtota uzpildīšana un pārskati
Laižot Latvijas tirgū atkārtoti lietojamu (AU) iepakojumu Depozīta sistēmas ietvaros, Depozīta iepakotājs
apņemas visu no DIO un Pieņemšanas vietām saņemto AU iepakojumu, atskaitot AU iepakojuma objektīvu
dabīgo zudumu atkārtotas uzpildīšanas procesā, izmantot atkārtotai savu produktu uzpildīšanai, tādejādi
nodrošinot normatīvos aktos un Depozīta sistēmas akreditācijas plānā noteiktos atkārtotas uzpildīšanas apjomus.
DIO ir iestrādājis līgumā, ka vērtēs katra Depozīta iepakotāja atkārtotās uzpildīšanas rādītājus pret vidējo visu
Depozīta iepakotāju AU iepakojumu atkārtotas uzpildīšanas rādītāju. Ja Depozīta iepakotāja uzrādītais atkārtotās
uzpildīšanas procents būs nozīmīgi mazāks nekā vidējais tirgus rādītājs, DIO ir tiesības pieprasīt Depozīta
iepakotājam situācijas skaidrojumu. Ja Depozīta iepakotājs neveiks AU iepakojuma atkārtotu uzpildīšanu
normatīvajos aktos noteiktajā minimālajā nepieciešamajā apmērā, DIO var ierosināt Vienošanās anulēšanu.
Normatīvajos aktos ir noteikti sek ojoši Depozīta iepakojuma pieņemšanas, nodošanas atkārtotai izmantošanai un
pārstrādes apjomi (īpatsvars %) (Ministru kabineta 2020. gada 11. augusta noteikumi Nr. 519):
No 2022. gada
1. februāra līdz
2024
2025
2026/2027
2028/2029
2023. gada
31. decembrim
veids
pieņemts
pieņemts
pieņemts
pieņemts
pieņemts
pārstrā- nodots
pārstrā- nodots
pārstrā- nodots
pārstrā- nodots
pārstrā- nodots
vai
vai
vai
vai
vai
dāts
AU
dāts
AU
dāts
AU
dāts
AU
dāts
AU
savākts
savākts
savākts
savākts
savākts
Stikls
70
65
5
73
67
6
77
70
7
81
71
10
85
73
12
Savukārt, Depozīta sistēmas saistošajā akreditācijas plānā plānotais atkārtoti izmantojamā iepakojuma apjoms.
Atkārtotai uzpildei 2022. gadā periodā no 01.02. līdz 31.12. plānots nodot ražotājiem atkārtotai uzpildīšanai 51,4
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mlj vienību jeb 17 469 tūkst. kg jeb 44,6% no visa depozīta iepakojuma masas, kas šajā periodā laists tirgū, jeb 55
% no visa tirgū laistā stikla iepakojuma apjoma kg.
Tiek plānots, ka attiecībā uz atkārtoti uzpildāmu iepakojumu, Depozīta iepakotājiem būs jāiesniedz divi papildus
Pārskati:
•

par iepriekšējā mēnesī saņemto Individuālā dizaina AU iepakojuma apjomu par katru pudeles formu
- līdz kārtējā mēneša 14.(četrpadsmitajam) datumam;
par AU iepakojuma atkārtotu uzpildīšanu iepriekšējā ceturksnī - reizi ceturksnī līdz ceturkšņa pirmā
mēneša 14. (četrpadsmitajam) datumam.

•

Pārskats par AU iepakojuma apriti ir noteikts Ministru kabineta 2020. gada 11. augusta noteikumi Nr. 519 un ir
sekojošs:
Depozīta
iepakojuma
materiāla
veids

1

Tirgū piro reizi kopā ar dzērienu laistais iepakojums
Atkārtoti lietojamais depozīta
Viss depozīta iepakojums
iepakojums

Rotācijas
Atkārtoti lietojamais depozīta
iepakojums

(kg)

(Vienības)

(kg)

(Vienības)

(kg)1

(Vienības)2

2

3

4

5

6

7

Stikls

Skaidrojumi:
1
Atkārti lietojamā depozīta iepakojuma pilno rotāciju skaits attiecīgajā gadā, kas pareizināts ar iepakojuma
masu
2 Atkārti lietojamā depozīta iepakojuma pilno rotāciju skaits attiecīgajā gadā.
Piezīmes par Rokasgrāmatu
DIO uztur informāciju Rokasgrāmatā depozīta iepakotājiem saskaņā ar normatīviem aktiem un tiesības to
vienpusēji grozīt un/vai papildināt Rokasgrāmatu Depozīta iepakotājiem, ja šādi grozījumi un/vai papildinājumi
ir jāveic normatīvo aktu grozījumu dēļ. Šādos gadījumos DIO pēc iespējas ātrāk jāinformē Depozīta iepakotājs
par izmaiņām, ievietojot informāciju DIO tīmekļvietnē www.dio.lv un nosūtot Depozīta iepakotājam informāciju
un grozīto/papildināto dokumentu pa e-pastu.
DIO ir tiesības vienpersoniski grozīt Rokasgrāmatā depozīta iepakotājiem, par to publiski paziņojot DIO
tīmekļvietnē www.dio.lv un paziņojot Depozīta iepakotājam pa e-pastu ne vēlāk kā 2 (divus) mēnešus iepriekš.
Par izmaiņām, kas maina iepakojuma veidu vai tā marķējumu; publisks paziņojums tiek veikts DIO tīmekļvietnē
www.dio.lv, un Depozīta iepakotājs tiek informēts pa e-pastu 12 (divpadsmit) mēnešus pirms šādas izmaiņas
stājas spēkā.
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