
nosaukums



Aktuālais statuss

● Tirgū laistie depozīta iepakojumi ● Iepakojumu atgriešanas rādītāji





Aktuālais statuss

● Vislabākie atgriešanas

rādītāji novērojami X, X un

X.

● Vismazāk tikuši atgriezti tādi

produkti kā X, X un X.



Pārstrādei nodotie depozīta iepakojumi

● 2900 tonnas

PET iepakojuma
● 3300 tonnas stikla ● 850 tonnas alumīnija ● X tonnas tērauda

Visi šie iepakojumi kopā sastāda X tonnas iepakojuma, kas noklāj X ha lielu laukumu = [salīdzinājums apkārtējā vidē ar kādu LV

objektu]
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Sabiedrības paradumi

- Depozīta sistēmu 8 mēnešu periodā (01.02.–26.10.2022.)

nav izmantojuši 11% Latvijas iedzīvotāju

→ Varam secināt, ka pasīvākie depozīta sistēmas lietotāji ir:

- Vecumā 60+

- Dzīvojošie Kurzemē, Zemgalē un Latgalē

- Ar pamatizglītību

- Tie, kas dzīvo vieni

- Ar zemiem un vidējiem ienākumiem

- Pensionāri un kvalificēti strādnieki

39% no viņiem nav paspējuši izmēģināt depozīta sistēmu

Tikai 6% no viņiem ir kauns nest depozīta iepakojumus uz depozīta

punktu



Sabiedrības paradumi

- 24% Latvijas iedzīvotāju veikalu izvēli ietekmē, cik labi

organizēta ir depozīta iepakojumu pieņemšana.



Plāni 2023. gadam

● Nodrošināt paplašinātā depozīta sistēmas tvēruma veiksmīgu

ienākšanu tirgū sadarbībā ar tirgotājiem un ražotājiem
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● Nodrošināt paplašinātā depozīta sistēmas tvēruma veiksmīgu

ienākšanu tirgū sadarbībā ar tirgotājiem un ražotājiem



Plāni 2023. gadam

● Kā liecina Zero Waste Latvija 2022.g. veiktā atkritumu audita rezultāti, Vecāķu pludmales

krastā tika atrasts pavisam neliels tukšo dzērienu iepakojumu daudzums, turklāt lielākā daļa

taras nebija marķēta ar depozīta zīmi, kas liek secināt, ka depozīta sistēma strādā un

izmesto iepakojumu skaits apkārtējā vidē sarūk.

● Savukārt kampaņas “Mana jūra” 2022.g. novērojumi liecina, ka depozīta taras apjoms

piekrastē, salīdzinot ar 2021. gadu, ir samazinājies par 43%.



Paldies par uzmanību



Paldies par uzmanību



Plāni 2023. gadam

● Līdz 2023. gada beigām sasniegt 88% lielu iepakojumu atgriešanas rādītāju

● Sadarbībā ar tirgotājiem paplašināt taromātu tīklu Latvijā

● Izstrādāt vadlīnijas pasākumu organizatoriem par depozīta iepakojumu apsaimniekošanu sabiedriskos pasākumos
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Sabiedrības paradumi

● Depozīta sistēmu 8 mēnešu periodā (01.02.–26.10.2022.) nav izmantojuši 11% Latvijas iedzīvotāju

→ Varam secināt, ka pasīvākie depozīta sistēmas lietotāji ir:

- Vecumā 60+

- Dzīvojošie Kurzemē, Zemgalē un Latgalē

- Ar pamatizglītību

- Tie, kas dzīvo vieni

- Ar zemiem un vidējiem ienākumiem

- Pensionāri un kvalificēti strādnieki

39% no viņiem nav paspējuši izmēģināt depozīta sistēmu

Tikai 6% no viņiem ir kauns nest depozīta iepakojumus uz depozīta punktu

● 24% Latvijas iedzīvotāju veikalu izvēli ietekmē, cik labi organizēta ir depozīta iepakojumu pieņemšana.
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