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Latvijā atklāta 
dzērienu iepakojuma 
depozīta sistēma!



Depozīta iepakojuma
pieņemšanas vietas



Depozīta pieņemšanas vietas

1400 
pieņemšanas 
vietas

✓ 1000 - automatizētās 
✓ 400 - manuālās

160 kopīgās 

pieņemšanas 
vietas



Depozīta sistēmas pieejamība



Pienākums pieņemt depozīta iepakojumu

Pārdevējiem 
ar tirdzniecības vietām

valstspilsētās,

ja tirdzniecības zāles 
platība ir 

300m² vai 

lielāka

citās
administratīvajās 
teritorijās, 

ja tirdzniecības zāles 

platība ir 60m²
vai lielāka



Pieņemšanas vietu pieejamība 

• - automatizētā pieņemšanas vieta  (taromāts)

No Galerija Centrs līdz 
Pulkveža Brieža iela 7

ejot kājām 1,6 km

21 min

No Pulkveža Brieža iela 7 līdz 
Galleria Riga 

ejot kājām 1,4 km

18 min

No Galleria Riga līdz Galerija 
Centrs 

ejot kājām 1,2 km

16 min



Pieņemšanas vietu pieejamība 

• - automatizētā 
pieņemšanas vieta  (taromāts)

No Maskavas iela 481, 
Rumbula līdz Nometņu iela 1, 
Salaspils

ejot kājām 5,7 km

1 h 10 min



Tirgotāji –
atslēgas punkts 
veiksmīgai 
sistēmas darbībai



• Higiēnas prasību nodrošināšana

• Uzglabāšanas telpu trūkums 
pieņemtā iepakojuma 
uzglabāšanai līdz izvešanai

• Darbinieku papildus noslodze

• Darbinieku nepatika pret 
jaunajiem pienākumiem

• Uzņēmumu īpašnieku vērtību skalā  
vides ilgtspējai zema prioritāte

Izaicinājumi 
tirgotājiem



Sadarbība ar PVD un DIO



Sadarbība ar PVD un DIO



Depozīta sistēmas pārejas periods

01.02.2022. 31.07.2022.

7 mēģinājumi nodot iepakojumu 

ar viltotām depozīta zīmēm

Mēģinājumu nodot iepakojumu

bez depozīta zīmes

75%                     6%
Februāris 2022 Maijs 2022



Tirgotāju uzraudzība pārejas periodā

aizkavējās taromātu 
vai kiosku uzstādīšana

apliecinājumus 84 

«iecietības 
režīms»



Tirgotāji, kas nesadarbojas

12

20 850 EUR

10 

80

1.02.2022. 1.02.2023.



Depozīta sistēmas 
labie piemēri

SIA “ARTAVS” 

“CITRO” 

SIA “Beātus” -

SIA "Priedes IT" 

Tirgotāji, kuri izrādījuši 
atsaucību un izpratni 
par depozīta sistēmas 
nozīmi



Sistēmas ieviešanas 
gaitā precizētas 
prasības tirgotājiem

✓

depozīta iepakojumu pieņem visā 
tirdzniecības vietas darba laikā 

✓

par depozīta iepakojuma pieņemšanas 
vietas faktiskās atrašanās vietas norādi 



Depozīta iepakotāji 
6 mēnešu pārejas 
periodā veiksmīgi 
pielāgojās jaunajai 
sistēmai



8 

Pārbaužu rezultātā

dabas resursu nodoklis 
par iepakojumu 

10 256 EUR:

1854 EUR

8402 EUR

Noslēgti 6 līgumi ar 
ražotāju atbildības 

sistēmām



Tirgū laistais un atgrieztais depozīta iepakojums
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Savāktā īpatsvars (%)
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Pārstrādātā īpatsvars (%)

Savāktais un pārstrādātais depozīta iepakojums 
(neauditēti dati) 



#KOPĀ PAR TĪRU LATVIJU

Valsts vides dienests

@videsdienests
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