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Tirgotāji, kam noslēgts līgums  

ar SIA Depozīta Iepakojuma Operators   
par depozīta iepakojuma pieņemšanu 

 
 

Informācijai: 
Latvijas pārtikas tirgotāju asociācija 

e-pasts: noris.kruzitis@tirgotaji.lv 
Latvijas mazumtirgotāju biedrība 

e-pasts: info@lrm.lv 
 Latvijas tirgotāju asociācija 

e-pasts: info@lta.lv  
Latvijas degvielas tirgotāju asociācija  

e-pasts: birojs@ldta.lv 
 

Par apstiprināto depozīta iepakojuma apsaimniekošanas maksu 2023. gadam  
 

 
 

Salaspils nov., 
2022.gada 07.novembrī       Nr. 345n-DIO-2.2/2022e 
 
Ar šo SIA Depozīta Iepakojuma Operators (DIO) informē, ka saskaņā ar Ministru Kabineta noteikumiem 
Nr. 519 “Depozīta sistēmas darbības noteikumi” ir aprēķinājis un apstiprinājis depozīta iepakojuma 
apsaimniekošanas maksu, kura tiks piemērota, sākot no 2023.gada 1.janvāra.  
 
DIO apstiprinātās depozīta iepakojuma apsaimniekošanas maksas (AM) vērtības 2023. gadam ir 
sekojošas: 
 

 
 
Jaunās depozīta iepakojuma apsaimniekošanas maksas aprēķina modelis tika izstrādāts ciešā sadarbībā 
ar depozīta iepakojuma pārdevējiem un tos pārstāvošajām organizācijām – Latvijas pārtikas tirgotāju 
asociāciju, Latvijas mazumtirgotāju biedrību, Latvijas tirgotāju asociāciju un Latvijas degvielas tirgotāju 
asociāciju. Vairākums minēto asociāciju un depozīta iepakojuma pārdevēju ir pauduši atbalstu un 

PET iepakojums Metāla iepakojums

Vienreiz lietojamais 

stikla iepakojums

Atkārtoti lietojamais 

stikla iepakojums

Taromāts ar saspiešanu 0,0192 0,0157 0,0367 0,0474 0,0255 0,0223 14,4%

Taormāts bez saspiešanas 0,0242 0,0190 0,0306 0,0377 0,0261 0,0195 34,1%

Manuāli 0,0218 0,0189 0,0227 0,0270 0,0222 0,0203 9,3%

Apsaimniekošanas maksa no 2023. gada 1. janvāra, EUR/gab.  bez PVN
Jaunā vidējā 

AM 

Spēkā esošā 

vidējā AM 

2022. gadā

Pieaugums
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saskaņojuši jauno depozīta iepakojuma apsaimniekošanas maksas modeli, kā arī atbilstoši tam 
aprēķinātās apsaimniekošanas maksas vērtības, kas norādītas tabulā  augstāk.  
 
Papildus informējam, ka 2023. gadā janvārī tiks uzsākts neatkarīga auditora/ AM modeļa izstrādātāja 
izvēles process ar mērķi izstrādāt papildinātu AM aprēķina modeli un to saskaņot līdz 2023. gada 
15.oktobrim. Auditētais modelis tiks izmantots AM pārskatīšanai 2024. gadam un nākošajiem periodiem. 
Ņemot vērā, ka auditora izmaksas saskaņā ar normatīvajiem aktiem DIO un depozīta iepakojuma 
pārdevēji sedz uz pusēm, atbilstoši pārdevēju ierosinājumam, DIO 2023. gada budžeta projektā ir iekļāvis 
AM audita un aprēķina modeļa izstrādes izmaksas ar nosacījumu, ka 50% no audita izmaksām, kuras būtu 
jāsedz pārdevējiem, ir iekļaujamas 2024. gada AM aprēķina modelī kā AM vērtības samazinājums.  
 
Ja veicot auditētā AM modeļa izstrādi, un izmaksu auditu, tiks konstatētas novirzes AM veidojošajos 
izmaksu posteņos,  tad jaunizstrādājamā modelī tiek paredzēts  abpusējs (DIO un pārdevēji, depozīta 
iepakojuma pieņēmēji) izmaksu pārmaksas vai iztrūkuma kompensācijas mehānisms, lai kompensētu 
iespējamās starpības, iekļaujot tās AM aprēķina modelī un AM vērtībās 2024. gadā. 
 
Vēlamies pateikties depozīta iepakojuma pārdevēju pārstāvjiem par iesaisti un konstruktīvu sadarbību 
atjaunotā depozīta iepakojuma apsaimniekošanas maksas 2023. gadam modeļa izstrādē.  
 
Patiesi cerot arī uz tālāku konstruktīvu sadarbību, 
 
SIA Depozīta Iepakojuma Operators 
Valdes priekšsēdētājs 
Miks Stūrītis 
 
 
 

ŠIS DOKUMENTS IR PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU  
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