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2022. gada 1. februārī Latvijā sāks darboties Depozīta sistēma dzērienu iepakojumam. Depozīta 

sistēmas ieviešana ir liels un nozīmīgs Latvijas mēroga notikums. Iesaistoties Depozīta iepakotājiem 

– pakalpojumu sniedzējiem, preču ražotājiem vai izplatītājiem, kas Latvijā laiž tirgū dzērienus 

Depozīta iepakojumā un dzērienu tirgotājiem, mums ir dota iespēja kopīgiem spēkiem padarīt Latviju 

par zaļāku valsti. 

 

2021. g. 14. janvārī Valsts vides dienests noslēdza līgumu ar SIA “Depozīta iepakojuma Operators” 

(DIO) par Depozīta sistēmas ieviešanu un darbības nodrošināšanu Latvijā no 2022. g. 1. februāra līdz 

2029. g. 31. janvārim. DIO ir atbildīgs par visu depozīta sistēmas ciklā iesaistīto pušu darbu 

organizāciju, tostarp, dzērienu iepakotājiem un viņu dalību depozīta sistēmā! DIO tāpat ir atbildīgs 

par iepakojuma loģistikas organizēšanu, iepakojuma uzskaiti, sašķirošanu un sagatavošanu 

nodošanai pārstrādē, kā arī norēķināšanos ar tirgotājiem par pieņemto iepakojumu un Depozīta 

maksas atmaksu. 

 

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 saistīta ar Līguma 

noslēgšanu, izpildi un citiem aspektiem, kas jāievēro Depozīta iepakotājiem, kuri tirgū Latvijā laiž 

produktus Depozīta iepakojumā (turpmāk tekstā “Depozīta iepakotājs”) . 

 

Šī Rokasgrāmata nav jāparaksta un jāiesniedz DIO, taču tā ir daļa no Līguma un, parakstot Līgumu, 

Rokasgrāmatā ietvertās prasības kļūst saistošas. 

 

Šajā Rokasgrāmatā lietotie termini (sk. Pielikums Nr.1) ir tulkojami Līguma izpratnē, izņemot 

gadījumus, kad konteksts nepārprotami liecina par citu nozīmi.  Gadījumā, ja rodas pretrunas starp 

Rokasgrāmatas un Līguma noteikumiem un nosacījumiem, tad noteicošie ir Līguma noteikumi un 

nosacījumi. 

 

1. Depozīta sistēmai piekrītošie dzērieni un iepakojuma veidi 

 

Depozīta iepakojuma apsaimniekošanas principu pamatus nosaka Iepakojuma likums un Ministru 

kabineta noteikumi Nr. 519 (pieņemti 2020. gada 11. augustā), kā arī Dabas resursu nodokļa (turpmāk 

arī DRN) likums un citi normatīvie akti. 

 

Par Depozīta iepakojumu ir uzskatāmi sekojošu dzērienu iepakojumi: 

 

 
 

Piezīme:  Ja pie skaitliskajām vērtībām (alkohola saturs, tilpums) nav precizējumu iekavās 

Dzērienu tips Iepakojuma tips Tilpums

Stikla pudeles 0,1-3,0 litri (neieskaitot)

Plastmasas PET 

pudeles
0,1-3,0 litri (neieskaitot)

Skārdenes 0,2-1,0 litrs

Stikla pudeles 0,1-3,0 litri (neieskaitot)

Plastmasas PET 

pudeles
0,1 -1,0 litrs

Skārdenes 0,2-1,0 litrs

Stikla pudeles 0,1-0,75 litri (neieskaitot)

Plastmasas PET 

pudeles
0,1-1,0  litrs

Skārdenes 0,2-1,0 litrs

Karbonizēti un nekarbonizēti bezalkoholiskie dzērieni 

(piemēram, minerālūdens, dzeramais ūdens, limonādes, 

enerģijas dzērieni, ledus tēja, sulas, nektāri)

Alus

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
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(neieskaitot), tad tās ir uzskatāmas par ieskaitītām. 

 

Pēc aprites Depozīta iepakojums iedalās sekojošās grupās (1) Vienreiz lietojamā, kuru pēc 

pieņemšanas DIO nodod pārstrādei,  un (2) Atkārtoti lietojamā, kurš tiek izmantots vairākkārt, to 

atkārtoti uzpildot. 

 

Latvijas Republikas normatīvie akti paredz, ka šobrīd Depozīta sistēmā kā Atkārtoti lietojams ir iekļauts 

stikla iepakojums, taču, iespējams, ka nākotnē Depozīta iepakojuma tvērums tiks paplašināts arī 

Atkārtojami lietojamo iepakojumu grupā, papildus iekļaujot citus materiālus. 

 

Depozīta iepakotāji, kuri pamatoti plāno laist tirgū Atkārtoti lietojamu (uzpildāmu) Depozīta 

iepakojumu, to varēs darīt, uzņemoties visus normatīvos aktos un Līgumā/Rokasgrāmatā noteiktos 

pienākumus, kas saistīti ar šādu pudeļu apriti. 

 

Depozīta sistēmas ietvaros atkārtoti lietojamais iepakojums iedalās: 

 

Universālajā atkārtoti lietojamā iepakojumā, 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.  Par to, kādas pudeles piekrīt Universālajā 

atkārtoti lietojamā iepakojuma grupai DIO informēs savā mājas lapā www.dio.lv. 

 

Individuāla dizaina atkārtoti lietojamā iepakojumā, 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 

normatīvo aktu un Līguma nosacījumiem. 

 

Depozīta iepakotājiem, kuriem ir pamatots nodoms, savā darbībā izmantot atkārtoti lietojamu 

iepakojumu, Līguma ietvaros būs jāslēdz papildu Vienošanās pie šī Līguma (Vienošanās par Universālā 

atkārtoti lietojamā iepakojuma apriti, Līguma Pielikums Nr.4; Vienošanās par Individuāla dizaina 

atkārtoti lietojamā iepakojuma apriti, Līguma Pielikums Nr.5).), kas noteiks atkāroti lietojamā 

iepakojuma apriti un pušu atbildības Atkārtoti lietojamais Depozīta iepakojums un tā aprite ir 

detalizētāk aprakstīti papildu Rokasgrāmatā Par Atkārtoti lietojamā Depozīta iepakojuma apriti. 

 

2. Depozīta maksa un tās aprite 

 

Depozīta maksa ir noteikta 10 eiro centu (0,10 EUR) apmērā par Depozīta iepakojuma vienību 

neatkarīgi no iepakojuma materiāla un izmēriem. 

 

Galalietotājam, iegādājoties Depozīta iepakojumā esošu preci, papildus preces cenai, būs jāiemaksā 

Tirgotājam arī Depozīta maksa. Depozīta maksa netiek aplikta ar Pievienotās vērtības nodokli, jo tiek 

klasificēta kā drošības nauda. 

 

Saņemt atpakaļ šo Depozīta maksu Galalietotājs varēs, nododot izlietotā dzēriena iepakojumu Depozīta 

iepakojuma pieņemšanas punktos, ja uz nododamā iepakojuma būs nolasāma speciālā norāde (Depozīta 

zīme) zīme un  Svītrkods, iepakojums būs iztukšots un nebūs bojāts. Saņemot izlietoto dzērienu 

depozīta iepakojumu, Galalietotājam atmaksās Depozīta maksu bezskaidras naudas norēķinu veidā 

atbilstoši depozīta uzskaites sistēmā noteiktajam apjomam vai izsniegs kuponu par atbilstošu summu. 

Kuponu kā maksāšanas līdzekli var izmantot, iegādājoties preces tirdzniecības vietā, kurā realizē 

dzērienus Depozīta iepakojumā un kurā vai kuras tuvumā nodots tukšais dzēriena Depozīta iepakojums. 

Vietās, kur Depozīta iepakojumu pieņem manuāli, depozīta maksu var atmaksāt, izmantojot skaidru 

naudu. (Grozījumi 13.09.2021) 
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Lai to nodrošinātu, notiks Depozīta maksas aprite starp galvenajiem Depozīta iepakojuma 

apsaimniekošanas sistēmas dalībniekiem: Depozīta iepakotājiem, DIO un Tirgotājiem, kas ir arī 

Depozīta iepakojuma pieņēmēji. 

 

Pilna Depozīta maksas aprite Depozīta iepakojuma apsaimniekošanas sistēmas ietvaros ir skatāma 

attēlā zemāk: 

 

 
 

1. Transakcija – Depozīta iepakotājs, pārdodot Tirgotājam Depozīta iepakojumā esošu preci, 

rēķinā pievieno Depozīta maksu 0.10 EUR vērtībā par katru Depozīta iepakojuma vienību.  

Depozīta maksa neapliekas ar Pievienotās vērtības nodokli. Tirgotājs, apmaksājot preču rēķinu, 

ieskaita Depozīta iepakotājam arī Depozīta maksu. 

 

2. Transakcija - Tirgotājs produkta cenu zīmē norāda produkta cenu un Depozīta maksu 0.10 

EUR. Galalietotājs, nopērkot produktu, samaksā tirgotājam produkta cenu un iemaksā Depozīta 

maksu. Ar šo transakciju, Tirgotājs ir atguvis Depozīta iepakotājam samaksāto Depozīta maksu 

(Transakcija -1 = Transakcija +2). 

 

3. Transakcija – Galalietotājs, pēc produkta izlietošanas, atgriež iepakojumu Tirgotājam, 

iespējams citam nekā tas, no kura šī prece ir iegādāta. Tirgotājs atlīdzina Galalietotājam 

iepakojuma Depozīta maksu.   

 

Saskaņā ar Iepakojuma likuma 18.8 pantu, Tirgotājam ir pienākums pieņemt no Galalietotāja 

visu veidu izlietoto dzērienu Depozīta iepakojumu savā tirdzniecības vietā, tās teritorijā vai 

tirdzniecības vietas tuvumā, bet ne tālāk par 150 m no tirdzniecības vietas: 

 

• Ja tirdzniecības zāles platība ir vienāda ar 300 m2 vai lielāka valsts pilsētās 

(Daugavpils, Jēkabpils, Jelgava, Jūrmala, Liepāja, Rēzekne, Rīga, Valmiera, Ventspils, 

Ogre),  



  Rokasgrāmata Depozīta iepakotājiem 

6 
 

 

• Ja tirdzniecības zāles platība ir vienāda ar 60 m2 vai lielāka citās administratīvajās 

teritorijās (ārpus valstspilsētām).  

 

Par katru no šiem Depozīta sistēmas pieņemšanas punktiem tiks noslēgts līgums ar attiecīgo 

Tirgotāju.  Kopā Latvijā ir plānotas aptuveni 1500 iepakojumu pieņemšanas vietas. Lielākajās 

pieņemšanas vietās pieņemšana notiks ar Taromātu palīdzību. Manuālā iepakojumu 

pieņemšana notiks veikalos, kur plānotais atgriezto iepakojumu skaits nepārsniedz 3000 

vienības mēnesī. 

 

Taromāts, saņemot Depozīta iepakojumam piekrītošu iepakojumu, izsniegs Galalietotājam 

kuponu par summu, kas vienāda ar atpazītā un pieņemtā Depozīta iepakojuma skaitu reizinot 

ar 0.10 EUR. Galalietotājs šo varēs izmantot nākamajam pirkumam pie attiecīgā Tirgotāja vai  

lūgt Tirgotāja kasē izsniegt skaidru naudu par kupona summu. Manuālās pieņemšanas punktos 

Depozīta maksas atgriešana kā samaksa par nākamo pirkumu vai izsniedzot skaidru naudu, 

iespējams, notiks bez kupona palīdzības. 

 

Depozīta maksas zaudējums par neatgriezto Depozīta iepakojumu gulstas uz Galalietotāju.  

 

4. Transakcija – Līdz tekošā  mēneša 7. (septītajam) datumam, Depozīta iepakotājs iesniedz DIO 

ikmēneša Pārdošanas pārskatu par iepriekšējo kalendāro mēnesi. Pārdošanas pārskatā Depozīta 

iepakotājs sniedz informāciju par Latvijas tirgū laisto Depozīta iepakojuma daudzumu 

(vienībās) par katru Reģistrā esošu Iepakojuma ierakstu (Svītrkodu).  Saskaņā ar sniegto 

informāciju, DIO izraksta rēķinus par Depozīta maksu un Depozīta sistēmas dalības maksu.  

Depozīta iepakotājs to apmaksā līdz mēneša 20.datumam. Detalizētāk šī transakcija ir aprakstīta 

Rokasgrāmatas sadaļā par atskaitēm.  

Piezīme: Individuāla dizaina atkārtoti lietojamajam iepakojumam Depozīta sistēmas aprite ir 

atšķirīga, jo Depozīta maksa par atgriezto Depozīta iepakojumu plūst no Depozīta iepakotāja 

Pārdevējam bez DIO iesaistes. Par iemeslu tam ir Depozīta iepakotāja tiešā atbildība par šī 

iepakojuma savākšanu no iepakojuma pieņemšanas vietām. Detalizētāk šī plūsma ir aprakstīta 

Rokasgrāmatā par Atkārtoti lietojamā iepakojuma apriti.  

 

5. Transakcija - Tirgotājs nodod pieņemto iepakojumu DIO, kas atgriež Depozīta maksu 

Tirgotājam saskaņā ar atgriezto un uzskaitīto Depozīta iepakojuma vienību skaitu (reizi mēnesī 

par iepriekšējo mēnesi). Par Depozīta iepakojuma pieņemšanu Depozīta sistēmas ietvaros, DIO 

maksā Tirgotājiem Depozīta Apsaimniekošanas maksu par katru pieņemto vienību. 

 

3. Dalība depozīta sistēmā un tās maksa 

 

Iepakojuma likuma 18.1 pants nosaka, ka Depozīta iepakotājam, kura radītā izlietotā dzērienu Depozīta 

iepakojuma apjoms kalendārā gada laikā ir 150 kilogrami vai vairāk, ir obligāts pienākums 

apsaimniekot izlietoto dzērienu Depozīta iepakojumu visā Latvijas teritorijā, slēdzot līgumu ar depozīta 

sistēmas operatoru par dalību 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. 

Depozīta sistēmu nepiemēro dzērienu iepakojumam, kuru kopā ar dzērieniem: 

1) izved realizācijai ārpus Latvijas teritorijas uz Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomikas zonas 

dalībvalstīm vai trešajām valstīm; 

2) patērē starptautisko pārvadājumu laikā Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomikas zonas 

dalībvalstīs vai trešajās valstīs. 

Dabas resursu nodokļa likumā 8. 1 pants par atbrīvojumu no nodokļa samaksas par Depozīta iepakojumu 

(1) punkts nosaka, ka Nodokļa maksātājs, kas realizē normatīvajos aktos par iepakojuma 
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apsaimniekošanu noteiktos dzērienus Depozīta iepakojumā, nodokli par šo iepakojumu nemaksā, ja ir 

noslēdzis ar depozīta sistēmas operatoru līgumu par dalību depozīta sistēmā (ja depozīta sistēmas 

operators ir noslēdzis ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas padotībā esošu iestādi 

līgumu par depozīta sistēmas darbības nodrošināšanu).  Savukārt, (4) punkts norāda, ka Nodokļa 

maksātājs, kas nav noslēdzis ar depozīta sistēmas operatoru līgumu par dalību depozīta sistēmā un 

nepiedalās depozīta sistēmā, maksā nodokli par Depozīta iepakojumu divkāršā apmērā. 

 

Depozīta sistēmas dalības maksas noteikšanas metodiku, kā arī šīs maksas noteikšanai iesniedzamo 

informāciju, dokumentus un to iesniegšanas kārtību nosaka Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas 

komisija (turpmāk — Regulators) savā 2020.gada 2.jūlijā lēmumā Nr 1/8 (prot. Nr 28, 6.p) “Depozīta 

sistēmas dalības maksas aprēķināšanas metodika”. Tā kā šobrīd nav zināmas pilnas Depozīta 

iepakojuma apsaimniekošanas sistēmas izmaksas un Regulatoram nav uzskaites datu, par kuru 

pareizību var gūt pārliecību, tad 2022.gadam DIO ir noteicis sekojošus pagaidu tarifus, ņemot vērā 

plānotās izmaksas un iespējamos ieņēmumus no pārstrādei un reģenerācijai sagatavotā Depozīta 

iepakojuma pārdošanas:  Tarifi 2022.gadam ir noteikti vienādi Nacionālo un Starptautisko kodu 

veidiem. 

 

No iepakojuma materiāla un aprites veida Depozīta iepakojums dalās pēc iepakojuma tipiem, kuriem  

pirmajā Depozīta sistēmas darbības gadā 2022.gadā, tiek noteikti zemāk tabulā norādītie Depozīta 

sistēmas dalības maksas tarifi: 

 

Iepakojuma grupa Iepakojuma tips Eur/Vienība 

Vienreiz lietojamais iepakojums 

PET pudeles: Bezkrāsainas 

caurspīdīgas 0,0009 

PET pudeles: Citu krāsu 0,0037 

Metāls: alumīnija skārdenes 0 

Metāls: tērauda skārdenes 0,0093 

Vienreiz lietojamās stikla pudeles 0,0180 

Atkārtoti lietojamais 

iepakojums 

Universālās atkārtoti lietojamā stikla 

pudeles 0,0256 

Individuālā dizaina atkārtoti lietojamās 

stikla pudeles 0,0126 

 

Turpmāko gadu Depozīta sistēmas dalības maksas tarifi tiks aprēķināti pēc Sabiedrisko pakalpojumu 

regulēšanas komisijas (SPRK) noteiktās metodikas, kas ir apstiprināta 2020.gada 2.jūlijā ar SPRK 

Padomes lēmumu Nr 1/8 (prot. Nr.28, 6.p) “Depozīta sistēmas dalības maksas aprēķināšanas metodika” 

un tie tiks publiskoti DIO tīmekļvietnē www.dio.lv.   

 

Atšķirība starp tarifiem Universālajam un Individuālā dizaina atkārtoti lietojamajām stikla pudelēm 

skaidrojama ar to, ka Universālā iepakojuma gadījumā Depozīta sistēmas dalības maksa nosedz visas 

iepakojuma apsaimniekošanas izmaksu pozīcijas, bet Individuālā dizaina pudeļu gadījumā Depozīta 

dalības maksa sedz Taromātu nomas un uzturēšanas izmaksu pozīcijas, bet Tirgotājiem maksājamo 

iepakojuma apsaimniekošanas maksu Depozīta iepakotājs maksā tieši Pārdevējam par pieņemto 

iepakojumu apjomu. 

 

4. Depozīta sistēmas ieviešanas grafiks (03.01.2022 Redakcija) 
 

Depozīta sistēmas ieviešanu nosaka Latvijas Republikas normatīvie akti. 

 

Atbilstoši Iepakojuma likuma Pārejas noteikumiem Depozīta sistēma darbību uzsāk 2022.gada 

1.februāri un līdz 2022. gada 31. jūlijam tirdzniecības vietās vienlaikus var laist tirgū dzērienus depozīta 

iepakojumā gan ar speciālo norādi (marķējumu), gan bez tās. 

 

5. Līguma noslēgšana 

 

Dabas resursu nodokļa likumā 8. 1 pants par atbrīvojumu no nodokļa samaksas par Depozīta 

http://www.dio.lv/
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iepakojumu nosaka, ka Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas padotībā esoša iestāde 

reizi ceturksnī sniedz Valsts ieņēmumu dienestam aktuālu informāciju par nodokļu maksātājiem, kam 

piemērots atbrīvojums no nodokļa samaksas par Depozīta iepakojumu. Nodokļa maksātājam, kas 

realizē normatīvajos aktos par depozīta sistēmas piemērošanu noteiktos dzērienus Depozīta 

iepakojumā, atbrīvojums no nodokļa samaksas stājas spēkā ar nākamā ceturkšņa pirmā mēneša pirmo 

datumu pēc līguma noslēgšanas ar depozīta sistēmas operatoru par dalību depozīta sistēmā. 

 

Atbilstoši normatīvo aktu prasībām, līgumam starp DIO un Depozīta iepakotāju ir jābūt noslēgtam 

līdz ceturkšņa pēdējai darba dienai, lai nākamajā ceturksnī Depozīta iepakotājam būtu atbrīvojums no 

nodokļa samaksas.  Respektīvi, lai 2022.gada 1.ceturksnī tirgū laistu Depozīta iepakojumu ar 

atbrīvojumu no DRN, līgumam ar DIO jābūt noslēgtam līdz  2021.gada 30.decembrim. 

 

Piezīme: Saskaņā ar DIO rīcībā esošo informāciju, šī norma varētu tikt mainīta no ceturkšņa uz 

mēnesi, tādēļ iesakām sekot līdzi normatīvo aktu izmaiņām. 

 

Līgums jāaizpilda un jāparaksta visiem Depozīta iepakotājiem, neatkarīgi no tā, kādu Depozīta 

iepakojumu tie plāno laist tirgū.  

 

Ja Depozīta iepakotājs plāno tirgū laist preci tikai Vienreiz lietojamo iepakojumu (Depozīta 

iepakojuma veidu definīcijas atrodamas Līgumā), tad jāaizpilda un jāparaksta Līgums un Līguma 

pielikums Nr.1 un pielikums Nr. 2. Ja Depozīta iepakotājs plāno laist tirgū Universālo atkārtoti 

lietojamo iepakojumu, papildus Līgumam jāaizpilda un jāparaksta arī Līguma Pielikums Nr.3 un 

Pielikums Nr.4. Ja Depozīta iepakotājs plāno laist tirgū Individuāla dizaina atkārtoti lietojamo 

iepakojumu, papildus Līgumam, jāaizpilda un jāparaksta Pielikums Nr.3 un Pielikums Nr.5. (ar 

grozījumiem, kas izdarīti 13.09.2021) 
 

Saņemot ražotāja vai importētāja aizpildīto un parakstīto Līgumu un pielikumus, DIO tos parakstīs un 

informēs Depozīta iepakotāju par Līguma parakstīšanu, nosūtot vienu eksemplāru Depozīta 

iepakotājam. Ja rodas neskaidrības saistībā ar Depozīta iepakotāja aizpildīto un iesniegto Līgumu 

un/vai pielikumiem, DIO sazināsies ar Depozīta iepakotāja, lai precizētu nepieciešamo informāciju. 

Līgumu var parakstīt elektroniski vai papīra formātā. 

 

6. Iepakojuma ieraksta reģistrēšana, izmaiņu veikšana un statusa maiņa 

 

Pirms Depozīta sistēmai piekrītoša iepakojuma laišanas tirgū, Depozīta iepakotājam šis iepakojums ir 

jāreģistrē Depozīta sistēmas iepakojuma Reģistrā. Reģistrācija notiek saskaņā ar Līguma 8.sadaļas un 

šīs Rokasgrāmatas nosacījumiem. 

 

Par pamata atšķirības un uzskaites vienību Depozīta sistēmā kalpos preces SVĪTRKODS, pēc kura 

Depozīta iepakojums tiks pieņemts un uzskaitīts visā Depozīta sistēmas apritē. 

 

Lai Depozīta iepakotājam mazinātu papildus riskus un izmaksas, kas saistītas ar pirms depozīta 

sistēmas iepakojuma atgriešanas iespējamību, no Depozīta sistēmas sākuma 2022.gada 1.februārim 

līdz 2022.gada 31.decembrim Depozīta sistēmas Reģistrā reģistrējamajam Svītrkodam ir jābūt 

JAUNAM -  tādam, kas nav bijis laists Latvijas tirgū līdz Depozīta sistēmas uzsākšanai 2022.gada 

1.februārī vai līdz šī Svītrkoda reģistrācijas brīdim pēc Depozīta sistēmas darbība uzsākšanas  

(ar grozījumiem, kas izdarīti 06.09.2021). 

 

Ja Depozīta iepakotājs, izvērtējot papildus riskus, tomēr pieņem lēmumu nemainīt svītrkodu, tad šāda 

Svītrkoda dalību Depozīta sistēmā regulē Līguma 14.3 punkts, kas uzliek papildus nosacījumus un 

izmaksas, ņemot vērā papildu risku, kādu šādi Svītrkodi rada Depozīta sistēmā. Pirms šāda lēmuma 

pieņemšanas iesakam sazināties ar mazumtirgotājiem un saskaņot procesu, kādā produkti bez Depozīta 

zīmes tiks nomainīti ar produktiem ar Depozīta zīmi pārejas perioda ietvaros.  

(06.09.2021 Rokasgrāmatas redakcija).  

 

Iepakojuma reģistrāciju Depozīta sistēmā Depozīta iepakotājs uzsāks, iesniedzot pieteikumu DIO 

speciāli izstrādātā tīmekļa vietnē – Depozīta portālā. Šim nolūkam, sākot ar 2021.gada novembri, DIO 

piešķirs piekļuves kodus līgumu parakstījušajiem Depozīta iepakotājiem (kodi tiks nosūtīti uz Līgumā 

norādīto e-pasta adresi), kas nepieciešami, lai Depozīta iepakotāja pārstāvis DIO tīmekļa vietnē varētu 



  Rokasgrāmata Depozīta iepakotājiem 

9 
 

reģistrēt Depozīta iepakojumu.  Ja DIO varēs uzsākt Depozīta iepakojuma reģistrāciju ātrāk par 

2021.gada novembri, reģistrācija notiks Excel formātā, ar informāciju apmainoties e-pastā.  Par to DIO 

informēs Depozīta iepakotājus atsevišķi. 

 

Lai reģistrētu jaunu iepakojumu vienību, Depozīta iepakotājam būs nepieciešams aizpildīt iepakojuma 

reģistrēšanas pieteikumu, norādot sekojošu informāciju: 

 

Pieteikumā jānorāda: 

• EAN kods (svītrkods – EAN 13/ vai EAN 8 formātā saskaņā ar GS1 noteiktajiem standartiem) 

• Produkta nosaukums 

• Dzēriena veids 

(dabīgais minerālūdens, avota ūdens, dzeramais ūdens, limonāde, enerģijas dzēriens, 

ledus tēja, sula, nektārs, kvass, citi bezalkoholiskie dzērieni, alus, alus kokteilis, sidrs, 

bumbieru sidrs; citi raudzēti alkoholiski dzērieni u.c) 

• Iepakojuma tips:  

o Plastmasa (PET) bezkrāsu caurspīdīgs 

o Plastmasa (PET) visi pārējie 

o Metāla alumīnija iepakojums 

o Melnais metāla (tērauda) iepakojums 

o Vienreiz  lietojams stikla iepakojums 

o Universālais atkārtoti lietojams (uzpildāms) stikla iepakojums 

o Individuālās formas atkārtojami lietojams (uzpildāms) stikla iepakojums. 

• Iepakojuma krāsa (Iepakojuma krāsa tiek noteikta pēc pudeles pamata daļas) 

• Tilpums (litros)  

• Svars (gramos), norādot tukša iepakojuma svaru ar korķi/ieliktni un etiķeti; 

• Koda Veids: 

Depozīta sistēmas ietvaros, lai mazinātu risku, ka no blakus esošām valstīm tiek ievests un 

Depozīta sistēmā nodots iepakojums, kurš nepiekrīt Latvijas Depozīta sistēmai - par kuru nav 

samaksāta Depozīta maksa un Depozīta sistēmas dalības maksa, kodi tiek klasificēti kā: 

o Nacionālais kods:  izmantots precei tirdzniecībai tikai Latvijas Republikā, kā arī 

valstīs kas NAV šeit norādītas– Lietuva, Igaunija, Baltkrievija, Krievijas Federācija, 

Polija, Ukraina.  Ņemot vērā saprātīgu risku, ka Latvijas teritorijā tiks importēts citu 

valstu tirgiem piegādātais Depozīta iepakojums, ar DIO lēmumu, par kuru DIO paziņo 

Depozīta iepakotājam 60 dienas iepriekš, šo sarakstu var grozīt. 

 

o Starptautiskais kods: izmantots tirdzniecībai Latvijas Republikas teritorijā un ārpus 

tās bez ierobežojumiem; 

 

Šobrīd Depozīta sistēmas dalības maksa ir vienāda Nacionālā un Starptautiskā koda iepakojumam, 

taču normatīvie akti paredz, ka ir iespējami arī atšķirīgi tarifi.  Kodu veidu Depozīta iepakotājs varēs 

mainīt saskaņā ar Līguma nosacījumiem.  

 

Ja Depozīta iepakotājs izvēlas nemainīt kodu uz jaunu, tas būs jānorāda pieteikumā. (06.09.2021 

Rokasgrāmatas redakcija). 

 

Pēc pieteikuma iesniegšanas tiešsaistē, Depozīta iepakotājam ir jānosūta DIO katra reģistrā ievadītā 

iepakojuma fiziskus paraugus (trīs vienības) ar atbilstošām etiķetēm/uzlīmēm un korķi (uz pudeles vai 

līdz ar pudeli) bez dzēriena satura.  Marķējumam uz produkta iepakojuma jābūt oriģinālam - tādam, 

ar kuru produkts tiks laists tirgū. 

 

Pēc iepakojuma saņemšanas, DIO veiks marķējuma (svītrkoda un emblēmas) un iepakojuma vizuālo 

pārbaudi, izmantojot mērierīces, kas atbilst starptautiskajam GS1 standartam (vai līdzvērtīgam 

standartam). 

 

Vienu iepakojuma paraugu DIO nodos taromātu operatoriem, kas pārbaudīs svītrkoda kvalitāti un 

salasāmību taromātā, kā arī reģistrēs iepakojuma svītrkodu, formu un svaru taromāta datubāzē un veiks 

nepieciešamos testus.   
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Iepakojuma paraugus, kas iesniegti DIO reģistrēšanai Reģistrā, Depozīta iepakotājam neatdod, un tos 

glabā pēc DIO ieskatiem. 

 

Ja iepakojums atbilst šajā Rokasgrāmatā noteiktajām vizuālajām prasībām un taromātu tests ir 

veiksmīgs, proti, taromāts pieņem iepakojumu, Depozīta iepakotājs tiek informēts ar e-pasta 

starpniecību, ka Depozīta iepakojums ir reģistrēts Reģistrā un norāda datumu,kad iepakojums drīkst 

nonākt tirgū. Norādītais tirgū laišanas datums nebūs vēlāk kā 7 (septiņas) dienas pēc reģistrācijas, 

izņemot tiem iepakojumiem, kuri tiks reģistrēti līdz Depozīta sistēmas darbības uzsākšanai un kuriem 

būs viens tirgū laišanas datums – 2022.gada 1.februāris 

 

Depozīta iepakojuma reģistrācijas procesu DIO nodrošinās 2 (divu) nedēļu laikā pēc pilnas informācijas 

(pieteikuma un marķēta iepakojuma) saņemšanas.  Uzsākot depozīta sistēmu Latvijā, laika posmā no 

2021.gada novembra līdz 2022.gada 1.februārim, Depozīta iepakojuma reģistrācija var notikt vienu 

nedēļu ilgāk- līdz 3 (trīs) nedēļām. 

 

Ja iesniegtajos datos un/vai iepakojumā būs veicamas izmaiņas, DIO rakstveidā informē Depozīta 

iepakotāju norādītajā termiņā, norādot veicamo izmaiņu būtību. Labotu Depozīta iepakojuma reģistra 

pieteikumi, DIO izskatīs 5 (piecu) – 10 (desmit) darba dienu laikā atkarībā no veicamo izmaiņu 

būtības. 

 

DIO ir tiesības atteikt Depozīta iepakojuma reģistrāciju, ja tas neatbilst normatīviem aktiem, Līgumā 

un Rokasgrāmatā noteiktajām prasībām. 

 

Svarīgi! Nav atļauts piegādāt tirgū (arī kā dāvanas vai reklāmas materiālus) produktus Depozīta 

iepakojumā ar Depozīta sistēmas marķējumu, kamēr nav saņemts DIO apstiprinājums par iepakojuma 

iekļaušanu Reģistrā. Klientam var iestāties atbildība saskaņā ar Līguma 14. punktu par iepakojuma 

piegādāšanu tirgū, pārkāpjot iepakojuma reģistrēšanas un/vai marķēšanas (ar emblēmu vai svītrkodu) 

prasības. 

 

Ja Depozīta iepakojumā ir veiktas nozīmīgas izmaiņas, Depozīta iepakotājam ir jāreģistrē jauns EAN 

Svītrkods tādā pašā kārtībā, kā tiek veikta jauna Depozīta iepakojuma ieraksta reģistrācija. Par 

nozīmīgām izmaiņām tiek uzskatītas sekojošas: 

 

• Iepakojuma materiāla maiņa; 

• Iepakojuma tilpuma maiņa; 

• Iepakojuma svara maiņa par vairāk kā 10% (ieskaitot); 

• Iepakojuma augstuma vai platuma maiņa par 5 mm vai vairāk; 

• Mainīta Iepakojuma forma –forma mainīta no apaļas uz kantainu un otrādi, pudeles kakla daļa 

tiek pagarināta vai saīsināta; stikla pudelēm – mainīta kakla forma; 

• Atkārtoti lietojams iepakojums kļūst par vienreiz lietojamu iepakojumu un otrādi; 

• Stikla pudelēm mainīta stikla krāsa-mainās stikla pudeles pamattonis-piemēram, no zaļa uz 

brūnu. 

 

Ja Depozīta iepakojumā ir izmaiņas, kas neprasa Svītrkoda izmaiņas, šīs izmaiņas nepieciešams pieteikt 

Depozīta portālā.   Viena no iespējamajām izmaiņām ir koda veida maiņa no Nacionālā uz Starptautisko 

un otrādi: 

 

• no Starptautisko kodu uz Nacionālo kodu ne biežāk kā reizi kalendārajā gadā, iesniedzot DIO 

rakstisku pieprasījumu par koda veida maiņu; 

• no Nacionālā kodu uz Starptautisko kodu jebkurā laikā, iesniedzot DIO rakstisku 

pieprasījumu par Svītrkoda veida maiņu, norādot koda veida maiņas datumu. 

 

Ja Depozīta iepakotājs ir nolēmis pārtraukt laist tirgū produktus ar noteiktu Reģistrā reģistrētu 

Iepakojuma ierakstu (Svītrkodu), tam jāsniedz šāda informācija Reģistrā pēc iespējas ātrāk, norādot 

datumu, ar kuru iepakojums vairs netiks pārdots.  36 mēnešus pēc norādītā datuma, DIO drīkst izņemt 

Iepakojuma ierakstu no aktīvā Reģistra. 
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Ja DIO konstatē, ka Depozīta iepakotājs vairāk nekā 36 (trīsdesmit sešus) kalendāros mēnešus nav laidis 

tirgū Latvijā attiecīgo Depozīta iepakojumu, tad DIO patur tiesības piešķirt Iepakojuma ierakstam 

neaktīvu statusu Reģistrā, par ko DIO informē Depozīta iepakotāju ne vēlāk kā 10 (desmit) darba dienas 

pirms Depozīta iepakojuma statusa maiņas. Ja Depozīta iepakotājs vēlāk nolemj laist tirgū attiecīgo 

Depozīta iepakojumu, kura statuss ir neaktīvs,  DIO atjauno aktīvo statusu bez maksas ne vēlāk kā 10 

(desmit) darba dienu laikā no pieteikuma saņemšanas dienas. 

 

7. Depozīta zīme 

 

Depozīta iepakotājiem, kas Latvijas Republikas tirgū laiž produktus, kas pakļauti Depozīta 

iepakojumu sistēmai, iepakojums ir jāmarķē ar svītrkodu, kas reģistrēts DIO reģistrā, un speciālu 

norādi (turpmāk tekstā Depozīta zīmi), ar ko apzīmē iepakojuma piekritību reģistrētam Depozīta 

iepakojumam.  

 

Atpazīšanas zīme un svītrkods jāizvieto labi pārredzamā vietā un tos nedrīkst izvietot uz iepakojuma 

korķa, dibena, ieloka vai vietās, kur etiķetes malas ir salīmētas kopā. Ja Depozīta iepakotājam ir 

precizējoši jautājumi par konkrētu etiķeti, tas var nosūtīt e-pastā etiķetes maketu DIO komentāriem. 

Šiem komentāriem ir konsultējošs raksturs un tie neatbrīvo Depozīta iepakotāju no atbildības par 

etiķetes atbilstību normatīviem aktiem, GS1 vadlīnijām un šajā Rokasgrāmatā definētajiem 

noteikumiem. 

 

Depozīta zīme vienreiz lietojamam Depozīta iepakojumam, kas apliecina depozīta sistēmas 

piemērošanu, ir noteikta šāda: 

 

Pozitīvā versija Negatīvā versija 

 

 
 

 

 

 

Depozīta zīme atkārtoti lietojamam Depozīta iepakojumam, kas apliecina depozīta sistēmas 

piemērošanu, ir noteikta šāda: 

 

Pozitīvā versija Negatīvā versija 

  
 

 

Depozīta zīmes vektorgrafikas datnes ir iespējams lejupielādēt DIO tīmekļa vietnē www.dio.lv. 

 

Depozīta zīmes marķējuma prasības uz iepakojuma, etiķetēm un uzlīmēm ir šādas: 

 

• Depozīta zīmē ir attēlota stilizēta pudele un ar vienu bulta vienreiz lietojamam Depozīta 

iepakojumam un ar divām bultām un burtiem AU atkārtoti lietojamam (uzpildāmam) Depozīta 

iepakojumam, kas ievietota taisnstūra rāmi; 

http://www.dio.lv./
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• Marķēšanas vajadzībām uz Depozīta iepakojuma etiķetēm, lai nodrošinātu Depozīta zīmes 

redzamību, Depozīta zīmi ir jāattēlo taisnstūra rāmī, kas to skaidri nodala no citiem 

marķējuma vizuāliem elementiem; šādos gadījumos Depozīta zīme un rāmis ir nedalāmi 

Depozīta zīmes simbola un rāmja proporcijas nedrīkst mainīt. 

• Depozīta zīme ar AU marķējumu ir izmantojama gan Universālajam atkārtoti lietojamajam 

iepakojumam, gan Individuālā dizaina atkārtoti lietojamam iepakojumam;  

• Depozīta zīme ir jāizvieto vertikāli uz vienkrāsaina fona (rāmja gadījumā – rāmja iekšpusē, 

nodrošinot pietiekamu Depozīta zīmes kontrastu pret fonu; 

• Depozīta zīme krāsas drīkst izmantot gan pozitīvā, gan negatīvā; 

• Depozīta zīme ir jāizvieto blakus svītrkodam vai pēc iespējas tuvu tam, kā minimums vienā 

redzes laukā; 

• Depozīta zīmes ar rāmi minimālais izmērs ir 15 mm augstumā un 9 mm platumā. Depozīta 

emblēmas dimensijas drīkst proporcionāli palielināt. 

 

8. Svītrkodu marķējums 

 

Depozīta iepakotājam ir jāmarķē visi Depozīta iepakojumi, kuru administrēšana, savākšana un 

atgūšana ir uzticēta DIO, ar svītrkodu, kas piešķirts GS1 sistēmā vai izveidots saskaņā ar GS1 

standartiem  (vai jebkura cita vienība, kas sniedz pakalpojumus saistībā ar svītrkodu 

piešķiršanu un lietošanu). 

 

Depozīta iepakojums tiks pieņemts taromātos tikai tad, ja būs iespējams nolasīt svītrkodu, tāpēc 

ir ļoti svarīgi gādāt, lai svītrkodi atbilstu prasībām, kas minētas Līgumā un šajā  Rokasgrāmatā. 

 

Depozīta iepakojumam drīkst piemērot EAN-13/ UPC-A un EAN-8/ UPC-E svītrkodus. 

 

Novietojums un izmērs 

 

Svītrkodu uz iepakojuma jānovieto vertikāli (Trepītē) vai horizontāli (Sētiņā). 

 

Tā kā Horizontāls (Sētiņas) novietojumu Taromātā ir grūtāk nolasāms, DIO rekomendē pēc 

iespējas lietot Vertikālu (Trepītes) novietojumu. 

 

Vertikālā (Trepītes) novietojumā svītrkoda palielinājuma /samazinājuma attiecība nedrīkst būt 

mazāka par 80% un tā nedrīkst pārsniegt 115%, jo tā var būt par lielu svītrkoda nolasīšanai 

taromātā. Kaut arī mazākais pieņemamais samazinājums vertikālajam svītrkoda izvietojumam 

ir 80% , DIO arī šādos gadījumos rekomendē izmantot 100% palielinājumu, ja to pieļauj vieta 

uz iepakojuma. 

 

Horizontāls (Sētiņas) novietojumā svītrkoda palielinājuma /samazinājuma attiecība nedrīkst 

būt mazāka par 100% un tā nedrīkst pārsniegt 115%, 

 

 
Vertikālais novietojums (Trepīte) Horizontālais novietojums (Sētiņa) 

 

Pieļaujamās palielinājuma/samazinājuma attiecības un precīzas dimensijas katram svītrkodam ir 
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norādītas tabulās zemāk. 

 

EAN-13 svītrkodi ir izmantojami ar sekojošām palielinājuma/samazinājuma attiecībām un to 

dimensijām ir jābūt sekojošām: 

 
 

Zemāk parādītas EAN-13 dimensijas 100% palielinājuma svītrkodam, kuru DIO rekomendē izmantot 

vertikālajā izvietojumā, ja to pieļauj vieta uz iepakojuma, un kurš horizontālajā izvietojumā ir mazākais 

pieļaujamais izmērs.  

  
 

EAN-8 svītrkodi ir izmantojami ar sekojošiem palielinājuma/samazinājuma un to dimensijām ir jābūt 

sekojošām: 

 

 
 

Krāsas 

 

Krāsu izvēle ir tikpat svarīga kā svītrkoda izmērs. Vislabākā izvēle ir melnas svītras uz balta fona. 

 

Zemāk ir redzamas atļautās un aizliegtās Svītrkoda (Vertikālā un horizontālā) krāsas. Vislabākā 

izvēle ir melnas krāsas.  Atļautās (BEST/YES) un aizliegtās (NO) svītrkodu krāsas. 
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Zemāk ir redzamas atļautās un aizliegtās svītrkoda FONA krāsas. Vislabākā izvēle ir melnas svītras uz 

balta fona. Atļautās (BEST/YES) un aizliegtās (NO) svītrkodu fona krāsas. 

 

 
 

SVARĪGI! 

 

✓ Marķējums drīkst būt uz iepakojuma, etiķetes vai uz uzlīmes. Par marķējuma izdruku ir 

atbildīgs depozīta iepakotājs. Ne iepakojuma virsma, ne etiķete/uzlīme nedrīkst būt raupjas 

un/vai nelīdzenas, jo tas apgrūtina EAN nolasīšanu Taromātā. Uzlīmes ir jādrukā uz mitruma 

un gaismas izturīga papīra vai plēves tipa materiāla tā, lai teksts un EAN kods neizbalotu vai 

neizsmērētos saskarē ar mitrumu. 

 

✓ Marķējums nedrīkst atrasties uz koniskas virsmas, piemēram, uz pudeles kakliņa, 

jo taromātu skeneriem ir apgrūtināta svītrkodus nolasīšana no koniskas virsmas. 

Vienīgais izņēmums ir vertikāls kods, kura palielinājuma attiecība ir 100%. 

 

✓ Marķējumu nedrīkst novietot zonā, kur etiķetes malas tiek salīmētas kopā. 

 

✓ Uz iepakojuma nedrīkst būt divi dažādi EAN kodi. 

 

✓ Sekojiet Rokasgrāmatas Depozīta iepakotājiem sadaļā par Iepakojuma reģistrāciju sniegtajiem 

noteikumiem, kādos iepakojuma maiņas gadījumos ir jāreģistrē jauns svītrkods.  

 

✓ Uzlīmes var tikt izmantotas: 

✓ Ja EAN kods atbilst prasībām, bet uz iepakojuma nav Depozīta zīmes, tad jāpievieno 

uzlīme ar Depozīta zīme. 

✓ Ja uz iepakojuma ir Depozīta zīme, bet EAN kods neatbilst prasībām, tad neatbilstošo 

EAN kodu drīkst nosegt ar jaunu EAN koda uzlīmi. 

✓ Ja EAN kods neatbilst prasībām un nav Depozīta zīmes, drīkst izmantot depozīta 

emblēmas un EAN koda uzlīmi. 

✓ Ja EAN kods neatbilst prasībām, nav Depozīta zīmes un jāpievieno papildu teksts 

latviešu  valodā (piemēram, par saturu), tad jāpievieno uzlīme ar depozīta emblēmu, 

EAN kodu un papildu tekstu latviešu valodā. 

 

Svītrkoda mašīnlasāmās daļas augstums (svītru augstums) var tikt samazināts līdz 15mm Vertikālajā 

(Trepītes) izvietojumā un līdz 20 mm Horizontālajā(Sētiņas) izvietojumā.    Piemēram, EAN-13 

svītrkoda 80% palielinājuma standartā Vertikālajā (Trepītes) izvietojumā 19,60 mm vietā tas var būt 15 

mm,savukārt Horizontālajā (Sētiņas) izvietojumā 24,50 mm vietā tas var būt 20 mm. 
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Zemāk parādīts staru izvietojums Taromāta staru lasījums skenerī nolasot svītrkodu, un tā precizitāte 

ir atkarīga gan no svītrkoda mašīnlasāmās daļas izmēra, tai skaitā augstuma un platuma, gan kvalitātes. 

 
 

Ja Depozīta iepakotājam ir šaubas par marķējuma atbilstību Depozīta sistēmas un Taromātu prasībām, 

tas var nosūtīt DIO izstrādāto maketu un DIO sniegs rekomendācijas par maketa piemērotību. Ņemot 

vērā, ka faktiskā marķējuma atbilstība ir atkarīga no daudziem faktoriem, DIO sniegtajam viedoklim ir 

rekomendējošs raksturs un to nevar uzskatīt par apstiprinājumu atbilstībai. 

 

Svarīgi! Galīgo atzinumu par svītrkoda atbilstību Depozīta sistēmai DIO sniedz pēc fizisku 

paraugu pārbaudes Taromātu nolasīšanas sistēmā. 

 

9. Prasības, kas attiecas uz iepakojumu 

 

Tālāk minētas obligātās un ieteicamās prasības dažādiem iepakojuma veidiem un materiāliem. 

Depozīta sistēmā iekļautie iepakojuma materiāli (Stikla iepakojums, metāla iepakojums un 

Polietilēntereftalāts (PET) plastmasas iepakojums) ir klasificēti saskaņā ar Iepakojuma klasifikācijas un 

marķēšanas noteikumiem. Ņemot vērā šo klasifikāciju, iepakojums, kas ir ražots no vairākiem 

materiāliem, iepakojums ar cita materiāla detaļām, iepakojums no modificēta materiāla un/vai 

daudzslāņu materiāla, piemēram daudzslāņu PET, un citiem kompozītmateriāliem, var tikt nepieņemts 

Depozīta sistēmas ietvaros. 

 

9.1. Metāla iepakojums 

 

M
et

ā
la

 i
ep

a
k

o
ju

m
s 

OBLIGĀTĀS PRASĪBAS IETEICAMĀS PRASĪBAS 

Izmērs/forma • Augstums: 80-200 mm 

• Diametrs: 50-100 mm 

• 0,2 litrs < apjoms < 1,0 litri 

(normatīvos aktos noteiktais) 

• Iepakojuma formai ir jābūt tādai, 

lai iepakojums varētu rotēt ap 

savu asi. Rotāciju ap asi ietekmē 

arī iepakojuma galvenās daļas 

augstuma attiecība pret pārējo 

iepakojumu, proti, iepakojuma 

smaguma centram ir jābūt tādam, 

lai iepakojums nezaudētu 

līdzsvaru, kad tas ir novietots 

horizontāli (pārāk garš kakls 

traucē līdzsvaram). 

• Papildu ārējās iepakojuma detaļas 

(rokturi u.tml.) apgrūtina un 

dažkārt padara neiespējamu 

iepakojuma plūsmu Taromātā.  

Plūsmu ietekmē arī nozīmīgas 

iepakojuma diametra atšķirības, 

pamata iepakojuma daļas 

proporcija pret pārējo iepakojuma 
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daļu. 

 

Materiāls-

skārdene 
• Iepakojuma materiāls alumīnijs, 

tērauds 

 

• Saspiežamā materiāla blīvums 

ietekmē taromāta dzīves ciklu un 

veiktspēju. 

• Ieteicamais iepakojuma blīvums 

(svara (g) / apjoma (cl) attiecība): 

<50 cl iepakojums – no 0 līdz 0,8 

>50 cl iepakojums – no 0 līdz 0,4 

(Grozīts 13.09.2021) 

Materiāls – 

vāks un 

apakša 

• Vāka un apakšas alumīnijs, tērauds  

Etiķete/Uzlīme • Etiķetes/uzlīmes materiāls: papīrs, 

PP, PE, PET. Virsma nedrīkst būt 

raupja (tas apgrūtina EAN 

nolasīšanu)   

• Etiķetes līme: atdalās, mazgājot 

+70 °C 

 

 

 

9.2. Stikla iepakojums (vienreiz lietojams un atkārtoti lietojams) 
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OBLIGĀTĀS PRASĪBAS IETEICAMS 

Izmērs/forma • Augstums: 85-380 mm 

• Diametrs: 50-130 mm 

0,1 litrs < apjoms < 3,0 litri 

(neieskaitot) 

• Iepakojuma formai ir jābūt tādai, lai 

iepakojums varētu rotēt ap savu asi. 

Rotāciju ap asi ietekmē arī 

iepakojuma galvenās daļas 

augstuma attiecība pret pārējo 

iepakojumu, proti, iepakojuma 

smaguma centram ir jābūt tādam, 

lai iepakojums nezaudētu līdzsvaru, 

kad tas ir novietots horizontāli 

(pārāk garš kakls traucē 

līdzsvaram). 

• Papildu ārējās iepakojuma detaļas 

(rokturi u.tml.) apgrūtina un dažkārt 

padara neiespējamu iepakojuma 

plūsmu Taromātā.  Plūsmu ietekmē 

arī nozīmīgas iepakojuma diametra 

atšķirības, pamata iepakojuma 

daļas proporcija pret pārējo 

iepakojuma daļu. 

 

Materiāls – 

pudele 
• Stikls  

Materiāls – 

korķis 
• korķa materiāls: PP, PE, PET, 

metāls, korķis 

 

Etiķete/Uzlīme • Etiķetes/uzlīmes materiāls: 

papīrs, OPP, PE, PET. Virsma 

nedrīkst būt raupja (tas 

apgrūtina EAN nolasīšanu)   

• Etiķetes līme Atkārtoti 

uzpildāmām stikla pudelēm: 

atdalās, mazgājot +70 °C 

• Termosarukuma plēves (sleeve) 

materiāls: PE, PP, PET. Vietai, 

kur atrodas svītrkods, jābūt 
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gludai.  

 

9.3. Polietilēntereftalāta (PET) plastmasas iepakojums 

 
P
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E

T
) 

OBLIGĀTI IETEICAMS 

Izmērs/forma • Augstums: 85-380 mm 

• Diametrs: 50-130 mm 

0,1 litrs < apjoms < 3,0 litri (neieskaitot) 

• Iepakojuma formai ir jābūt tādai, lai 

iepakojums varētu rotēt ap savu asi. 

Rotāciju ap asi ietekmē arī 

iepakojuma galvenās daļas augstuma 

attiecība pret pārējo iepakojumu, 

proti, iepakojuma smaguma centram 

ir jābūt tādam, lai iepakojums 

nezaudētu līdzsvaru, kad tas ir 

novietots horizontāli (pārāk garš 

kakls traucē līdzsvaram). 

• Papildu ārējās iepakojuma detaļas 

(rokturi u.tml.) apgrūtina un dažkārt 

padara neiespējamu iepakojuma 

plūsmu Taromātā.  Plūsmu ietekmē 

arī nozīmīgas iepakojuma diametra 

atšķirības, pamata iepakojuma daļas 

proporcija pret pārējo iepakojuma 

daļu. 

Materiāls – 

pudele 
• iepakojuma materiāls: PET 

 

• Saspiežamā iepakojuma materiāla 

blīvums ietekmē taromāta dzīves 

ciklu un veiktspēju. 

• Ieteicamais iepakojuma blīvums 

(svara (g) / apjoma (cl) attiecība): 

<50 cl iepakojums – no 0 līdz 0,8 

>50 cl iepakojums – no 0 līdz 0,4 

(grozīts 13.09.2021) 

Materiāls – 

korķis, 

ieliktnis 

• Korķa materiāls: PP, PE, PET, HDPE 

• Ieliktņa materiāls: PP, PE, PET 

 

Etiķete/Uzlīme • Etiķetes materiāls: papīrs, PP, 

PE, PET. 

• Nedrīkst izmantot etiķetes, kas 

izgatavotas no PVC un PS 

materiāliem. 

• Virsma nedrīkst būt raupja (tas 

apgrūtina EAN nolasīšanu) 

• Etiķetes līme: Etiķete atdalās, 

mazgājot +70 °C 

• Termosarukuma plēves (sleeve) 

materiāls: PE, PP, PET. 

• Vietai, kur atrodas svītrkods, jābūt 

gludai. 

• PET materiāls, kas tiek izmantots 

etiķešu, īpaši termosarukuma 

plēvju ražošanai, bieži ir 

modefinēts un apgrūtina pamata 

PET pudeles pārstrādāšanu. 

Ieteicams neizmantot PET etiķetes 

un Termosarukuma plēves 

informācijas izvietošanai uz PET 

pudelēm. 

 

Nestandarta iepakojums 

 

Nestandarta iepakojums ir Depozīta iepakotāja Latvijas tirgū laistā produkta Depozīta iepakojums, 

kura apsaimniekošanu DIO Depozīta sistēmā nevar veikt atbilstoši parastajiem noteikumiem sekojošu 

iemeslu dēļ: 

• Iepakojums, neatbilst Rokasgrāmatas 9.sadaļā norādītajām prasībām; 

• Depozīta iepakojuma savākšanai Taromātos/DIO šķirošanas centrā nepieciešami papildu 

finansiālie resursi salīdzinājumā ar citu tāda paša veida Depozīta iepakojumu (piemēram, 

manuāla šķirošana); 

• Depozīta iepakojuma pamata materiāls satur citu materiālu piemaisījumus, kuru īpatsvars 
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ietekmē pārstrādājamā materiāla kvalitāti. 

 

10. Pārskati un naudas aprite starp Depozīta iepakotāju un DIO 

 

Pārdošanas Pārskats par tirgū laisto iepakojuma apjomu 

 

Līdz ar Depozīta sistēmas uzsākšanu 2022.gada 1.februārī Depozīta iepakotājam ir jāsniedz DIO 

ikmēneša pārdošanas pārskats līdz katra tekošā kalendārā mēneša 7. (septītajam) datumam par 

iepriekšējā (pārskata) mēnesī Latvijas tirgū laisto Depozīta, norādot apjomu (vienību skaitu) katram 

Depozīta iepakojuma ierakstam (Svītrkodam). Gadījumā, ja mēneša 7. datums iekrīt brīvdienā vai 

svētku dienā, ikmēneša Pārdošanas pārskats ir iesniedzams nākamajā darba dienā. 
 

Depozīta sistēma uzsāk darbību 2022.gada 1.februārī, tādejādi  pirmais iespējamais pārskata mēnesis 

ir 2022.gada februāris, par kuru Pārdošanas Pārskats ir iesniedzams līdz 2022.gada 7.martam. 

Pārskatā Depozīta iepakotājam ir jāsniedz ziņas par pārskata mēnesi par Latvijas tirgū laisto Depozīta 

iepakojuma daudzumu (vienībās) katram Svītrkodam, kuru Depozīta iepakotājs ir reģistrējis Reģistrā 

un kurš ir bijis laists tirgū, tai skaitā, kas ir: 

• ir realizēts Latvijas tirgū; 

• ir izmantoti savām vajadzībām; 

• izmantoti reprezentācijas un/vai mārketinga mērķiem un/vai pasniegti kā dāvanas un/vai 

ziedojis; 

• norakstīts derīguma termiņa beigu dēļ vai jebkāda cita iemesla dēļ, ja pastāv pamatots risks, 

ka šis iepakojums nonāks Depozīta sistēmā. 

 

Pārskatā nav jāiekļauj Depozīta iepakojums vienības, kuras : 

• pats vai ar trešo pušu starpniecību Depozīta iepakotājs transportē vai eksportē no Latvijas 

Republikas produktus iepakojumā, kas pakļauti iepakojumu Depozīta sistēmai, un to var 

pamatot ar atbilstošiem transportēšanas dokumentiem-piemēram, CMR. 

• tiek pārdotas Latvijas Republikas jurisdikcijā esošiem gaisa, ūdens, sauszemes vai dzelzceļa 

transporta operatoriem vai lietotājiem, kas pārvadā pasažierus starptautiskos maršrutos, un šie 

dzērieni tiek pārdoti un/vai nodoti patērēšanai pasažieriem, kas ceļo ar iepriekš minētajiem 

transportlīdzekļiem; 

• Depozīta iepakotājs ir norakstījis un/vai kuru derīguma termiņš ir beidzies, ja Depozīta 

iepakotājs iesniedz dokumentus, kas apstiprina, ka šādi produkti tikuši norakstīti un/vai ka to 

derīguma termiņš ir beidzies, un apstiprina to izlietotā iepakojuma apsaimniekošanu ražotāju 

paplašinātās atbildības sistēmas ietvaros veidā, kas veiciena un nodrošina izlietotā iepakojuma 

pārstrādi un reģenerāciju atbilstoši normatīvo aktu prasībām. Depozīta iepakotājs ir atbildīgs 

par to, lai šādu produktu izlietotais iepakojums nenonāk Depozīta sistēmā. 

Regulārajā Pārdošanas Pārskatā var iekļaut ierakstus, kas attiecināmi uz iepriekšējiem periodiem un/vai 

ir iepriekšējiem periodu datu labojumi. 

 

Tas, piemēram, ir izmantojas gadījumos, kad iepakojumu, kurš iepriekšējā periodā ir ziņots kā tirgū 

laists un par kuru iepriekšējā periodā Latvijas Depozīta sistēmā ir veiktas iemaksas, cita nākamā 

periodā tiek izvests ārpus Latvijas Republikas teritorijas vai atgriezts Depozīta iepakotājam. Šādos 

gadījumos izvestais apjoms ir jāatņem no Pārdošanas atskaitē norādītā apjoma attiecīgajam 

svītrkodam iesniedzamajā pārskata periodā.  

 

Informācijai: šāda prakse jau šobrīd tiek piemērota Dabas resursu nodokļa likuma 27.panta 11.daļā, 

kura nosaka: 

 
(11) Nodokļa maksātājs, kas videi kaitīgas preces vai preces iepakojumā realizē citai personai, kura tās 

izved no Latvijas Republikas teritorijas, un var dokumentāri pamatot attiecīgo videi kaitīgu preču vai 

preču iepakojumā izvešanu: 

1) nodokli nemaksā, ja videi kaitīgu preču vai preču iepakojumā realizācija un izvešana notikusi vienā 

nodokļa maksāšanas periodā; 
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2) samaksāto nodokļa summu ieskaita kā nodokļa avansa maksājumu, ja videi kaitīgu preču vai preču 

iepakojumā realizācija un izvešana notikusi dažādos nodokļa maksāšanas periodos un nodokļa 

maksātājs var dokumentāri pamatot nodokļa samaksu. 

 

Pārdošanas pārskats būs jāiesniedz tiešsaistē DIO portālā.  Tiek plānots, ka Pārdošanas atskaiti varēs 

iesniegt divos veidos: 

• Manuāli, ievadot tirgū laisto daudzumu katram svītrkodam; 

• importēt datus no xls. faila. 

 

Līdz 2021.gada 1.decembrim DIO tīmekļa vietnē www.dio.lv būs precizētas norādes par to, kā 

sagatavot un aizpildīt Pārdošanas pārskatu. 

 

DIO, saskaņā ar iesniegto Pārdošanas pārskatu, līdz kārtējā kalendārā mēneša 13 (trīspadsmitajam) 

datumam, sagatavos Depozīta iepakotājam rēķinus. Tiks izrakstīti divi rēķini: 

• Rēķins par Depozīta maksu (neapliekas ar PVN); 

• Rēķins par Depozīta sistēmas dalības maksu (apliekas ar PVN). 

 

Depozīta iepakotājam ikmēneša rēķini jāsamaksā DIO ne vēlāk kā līdz kārtējā kalendārā mēneša 20. 

(divdesmitajam) datumam. 

 

Gadījumā, ja norādītie mēneša datumi iekrīt brīvdienā vai svētku dienā, noteiktā darbība ir izpildāma 

nākamā darba dienā 

 

Depozīta iepakotājam ir jānodrošina Pārskatos ietverto datu pilnīgums, pareizība un precizitāte. Ja 

izrādās, ka Pārskatos ietvertie dati ir nepareizi un/vai nepilnīgi, Depozīta  iepakotājs iesniedz DIO 

precizētus datus, tos norādot pārskatā, kurš tiek iesniegts tekošajā kalendārajā mēnesī par iepriekšējo 

kalendāro mēnesi kā arī  norāda iemeslus, kuru dēļ tika iesniegti nepareizi dati, un samaksā DIO 

Depozīta maksu, Depozīta sistēmas dalības maksu un citus šajā Līgumā noteiktos maksājumus par to 

Depozīta iepakojuma daudzumu, kas nebija norādīts Pārskatos (t.i., pirms grozījumiem).   

 

Ja Depozīta iepakotājs iesniedz DIO informāciju, norādot, ka Pārskatā norādītais Depozīta iepakojuma 

daudzums ir lielāks nekā faktiskais daudzums, kas laists tirgū Latvijā (piemēram, tādēļ, ka daļa Depozīta 

iepakojuma atgūta kopā ar tirgū laistajiem produktiem aprēķinu kļūdu dēļ, u.c.), un ka Depozīta 

iepakotājs ir samaksājis DIO Depozīta sistēmas dalības maksu un Depozīta maksu, DIO ir jāatmaksā 

Depozīta maksas un Depozīta sistēmas dalības maksas summa, kuru Depozīta iepakotājs ir pārmaksājis 

par attiecīgo Depozīta iepakojuma daļu, par attiecīgo summu samazinot nākamā mēneša maksājuma 

summu. 

 

Zemāk ir skatāma Depozīta sistēmas Dalības maksas un apsaimniekošanas maksas plūsma Depozīta 

sistēmā. 

 

 

http://www.dio.lv/
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Papildu Pārskati 

 

Pēc DIO pieprasījuma Depozīta iepakotājam, kurš tirgū laiž ar Reģistrā reģistrētu Nacionālo kodu 

marķētā Depozīta iepakojumā iepakotus produktus, ir jāiesniedz DIO atsevišķs pārskats par šāda 

Depozīta iepakojuma laišanu tirgū DIO norādītā termiņā, kas nevar būt ilgāks par 24 (divdesmit 

četriem) mēnešiem (norādot Latvijas tirgū un ārvalstu tirgū laistā Depozīta iepakojuma Svītrkodu un 

daudzumu). DIO ir tiesības pieprasīt iesniegt šajā apakšpunktā minēto pārskatu reizi kalendārajā gadā, 

savukārt Depozīta iepakotājs apņemas šādu pārskatu DIO iesniegt 10 (desmit) darba dienu laikā pēc 

DIO pieprasījuma saņemšanas. Pārskata forma, tā aizpildīšanas kārtība un citas prasības ir norādītas 

Rokasgrāmatā Depozīta iepakotājiem. 

 

11. Papildu piezīmes 

 

DIO ir tiesības vienpersoniski grozīt un/vai papildināt Rokasgrāmatu Depozīta iepakotājiem, par to 

publiski paziņojot DIO tīmekļvietnē www.dio.lv un/vai paziņojot Depozīta iepakotājam pa e-pastu ne 

vēlāk kā 2 (divus) mēnešus iepriekš, izņemot par visiem Rokasgrāmatas Depozīta iepakotājam 

grozījumiem, kas varētu noteikt iepakojuma vai tā marķējuma izmaiņas; šādos gadījumos publisks 

paziņojums tiek veikts DIO tīmekļvietnē www.dio.lv, un/vai Depozīta iepakotājs tiek informēts pa e-

pastu ne vēlāk kā 12 (divpadsmit) mēnešus iepriekš. Ja normatīvo aktu grozījumu dēļ ir jāveic grozījumi 

un/vai papildinājumi minētajos dokumentos, DIO, lai ieviestu šādus grozījumus noteiktajā laikā, ir 

tiesības vienpusēji grozīt un/vai papildināt minētos dokumentus, neievērojot iepriekš norādīto Depozīta 

iepakotāja savlaicīgas informēšanas termiņu; šādā gadījumā DIO pēc iespējas ātrāk jāinformē Depozīta 

iepakotājs par izmaiņām. 

 

 

 

 
  

http://www.dio.lv/
http://www.dio.lv/
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Pielikums 1: Rokasgrāmatā un Līgumā lietoto apzīmējumu definīcijas 

 

Zemāk norādītajiem šajā Līgumā ar lielajiem sākumburtiem lietotajiem terminiem ir zemāk norādītā  

nozīme un/vai īpašs saturs, un tie ir attiecīgi interpretējami, ja vien konteksts nepārprotami nenosaka 

citādi un/vai ja Līgumā nav norādīts citādi: 

1.1. Depozīta iepakotājs Pakalpojuma sniedzējs, preces ražotājs vai izplatītājs, kas 

Latvijā laiž tirgū dzērienus depozīta iepakojumā un kurš ir 

noslēdzis Līgumu ar DIO. 

1.2. Depozīta iepakojums Depozīta iepakotāju, kuri noslēguši Līgumu ar DIO, tirgū 

laisto dzērienu vienreiz un atkārtoti lietojamais dzērienu 

iepakojums, kuram piemēro depozīta sistēmu saskaņā ar 

vides aizsardzības normatīvajiem aktiem un kas ir 

reģistrēts Reģistrā. 

1.3. Depozīta iepakojuma 

apsaimniekošana 

darbības, ko DIO vai trešās personas veic pēc DIO 

norādījuma, saistībā ar Depozīta iepakotāja Reģistrā 

reģistrēta Depozīta iepakojuma apsaimniekošanu, t.i. 

izlietotā dzērienu depozīta iepakojuma pieņemšanu no 

galalietotāja, šķirošanu, pārvadāšanu, uzglabāšanu, 

pārstrādi vai sagatavošanu atkārtotai izmantošanai, kā arī 

minēto darbību plānošanu un organizēšanu, atbilstoši 

normatīvo aktu un Valsts vides dienesta prasībām, kā arī 

jebkādi citi DIO pienākumi, kas attiecas uz Depozīta 

sistēmas organizēšanu visā Latvijas teritorijā, kā arī visas 

citas saistības, kas izriet no Līguma. 

1.4. Depozīta sistēma izlietotā dzērienu depozīta iepakojuma pieņemšana no 

galalietotāja, šķirošana, pārvadāšana, uzglabāšana, 

pārstrāde vai sagatavošana atkārtotai izmantošanai 

atbilstoši tā sākotnējam uzdevumam, depozīta iepakojuma 

reģistra ieviešana un uzturēšana, kā arī minēto darbību 

plānošana un organizēšana. Atbilstoši Iepakojuma likuma 

Pārejas noteikumiem Depozīta sistēma Latvijas Republikā 

darbību uzsāk 2022.gada 1.februārī. 

1.5. Depozīta maksa Normatīvajos aktos noteiktā naudas summa, kuru 

galalietotājs samaksā par Depozīta iepakojumu dzēriena 

iegādes brīdī un kura tiek atmaksāta galalietotājam, kad tas 

ir atgriezis Pārdevējam Depozīta iepakojumu. 

1.6. Depozīta sistēmas dalības maksa maksa, kuru Depozīta iepakotājs maksā DIO par dalību 

depozīta sistēmā, un kuras apmērs aprēķināts saskaņā ar 

normatīvo aktu prasībām, Aktuālais Depozīta sistēmas 

dalības maksas apmērs ir norādīts DIO tīmekļvietnē 

www.dio.lv  

1.7. Depozīta zīme  Depozīta sistēmas speciālā norāde, kas apliecina depozīta 

sistēmas piemērošanu vienreiz lietojamam iepakojumam 

vai atkārtoti lietojamam iepakojumam 

1.8. Depozīta zīme vienreiz 

lietojamam iepakojumam  

Depozīta sistēmas speciālā norāde (preču zīme), kas 

apliecina depozīta sistēmas piemērošanu vienreiz 

lietojamam iepakojumam Latvijas Republikas teritorijā, 

kuras forma ir apstiprināta normatīvajos aktos noteiktajā 

kārtībā. Minētā preču zīme tostarp ir aizsargāta kā 

reģistrēta Eiropas Savienības sertifikācijas zīme, reģ.nr. 

http://www.dio.lv/
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018269686. 

1.9. Depozīta zīme atkārtoti 

lietojamam iepakojumam 

Depozīta sistēmas speciālā norāde (preču zīme), kas 

apliecina depozīta sistēmas piemērošanu Atkārtoti 

lietojamam iepakojumam Latvijas Republikas teritorijā, 

kuras forma ir apstiprināta normatīvajos aktos noteiktajā 

kārtībā. Minētā preču zīme tostarp ir aizsargāta kā 

reģistrēta Eiropas Savienības sertifikācijas zīme, reģ.nr. 

018269696. 

1.10. Depozīta iepakojuma 

reģistrs (Reģistrs) 

DIO izveidota un uzturēta informācijas sistēma (datubāze), 

kurā tiek reģistrēts Depozīta iepakojums.  

1.11. Iepakojuma ieraksts Depozīta iepakojuma Reģistra ieraksts, kas apzīmēts ar 

unikālu svītrkodu.  

1.12. Vienreiz lietojamais 

iepakojums 

Depozīta iepakojums, kurš saskaņā ar piemērojamām 

tiesību aktu normām tiek uzskatīts par vienreiz lietojamu 

un kuru pēc pieņemšanas DIO nodod pārstrādei. 

1.13. Atkārtoti lietojamais 

iepakojums 

Depozīta 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. Atkārtoti lietojamais iepakojums iedalās 

Universālajā atkārtoti lietojamā iepakojumā un 

Individuāla dizaina atkārtoti lietojamā iepakojumā. 

1.14. Universālais atkārtoti 

lietojamais iepakojums 

Universālās atkārtoti lietojamās stikla pudeles, kuras savu 

produktu iepildīšanai izmanto vairāki Depozīta iepakotāji 

un kuru Depozīta operators nosaka kā Universālo atkārtoti 

lietojamo iepakojumu. 

1.15. Individuāla dizaina atkārtoti 

lietojamais iepakojums 

Individuāla dizaina atkārtoti lietojamās stikla pudeles, 

kuras savu produktu iepildīšanai un tirgū laišanai izmanto 

konkrēts Depozīta iepakotājs. 

1.16. Nestandarta iepakojums Depozīta iepakotāja Latvijas tirgū laistā produkta Depozīta 

iepakojums, kurš neatbilst normatīvajos aktos noteiktajām 

prasībām un/vai Rokasgrāmatas Depozīta iepakotājiem 

9.sadaļas noteikumiem, taču tas tiek pieņemts Depozīta 

sistēmā, bet šī iepakojuma apsaimniekošanai Depozīta 

sistēmā rada papildu izmaksas vai ieņēmumu 

samazinājumu. 

1.17. Svītrkods Unikāls Depozīta sistēmai piekrītoša produkta  EAN-13 

vai EAN-8 tipa svītrkods, kas piešķirts  GS1 sistēmā vai  

izveidots saskaņā ar GS1 standartiem (vai jebkura cita 

organizācijā, kas sniedz pakalpojumus saistībā ar svītrkodu 

piešķiršanu un lietošanu)  un kurš, ir atspoguļots uz 

Depozīta iepakojuma atbilstoši starptautiskajiem 

standartiem un šajā Līgumā un Rokasgrāmatā Depozīta 

iepakotājiem noteiktajām prasībām un specifikācijām, un 

nolasāms Depozīta sistēmas Taromātos un skaitīšanas 

iekārtās. Depozīta sistēmas ietvaros svītrkodi tiek iedalīti 

1.18. punktā minētajā Nacionālajā kodā un 1.19. punktā 

minētā Starptautiskajā kodā. 

1.18. Nacionālais kods svītrkods, ko izmanto Depozīta iepakojuma marķēšanai, 
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kas atbilst šajā Līgumā noteiktajām prasībām un 

specifikācijām, un kas paredzēts tāda Depozīta iepakojuma 

marķēšanai, kuru izmanto produktu iepakošanai, kuri 

piegādāti tikai Latvijas tirgum vai saskaņā ar Līguma 

9.3.punktā norādīto. 

1.19. Starptautiskais kods svītrkods, ko izmanto Depozīta iepakojuma marķēšanai, 

kas atbilst šajā Līgumā noteiktajām prasībām un 

specifikācijām, un ko izmanto tādu produktu iepakošanai, 

kurus Depozīta iepakotājs plāno piegādāt ne tikai Latvijas, 

bet arī ārvalstu tirgiem. 

1.20. Pārskati produktu Depozīta iepakojumā pārdošanas pārskati, kas 

norādīti šā Līguma 11.1. punktā, un pārskati, kas norādīti 

šī Līguma 11.2. punktā. 

1.21. Pārdošanas pārskats Depozīta iepakotāja atbilstoši šī Līguma prasībām katru 

mēnesi sagatavots pārskats par iepriekšējo kalendāro 

mēnesi, kas iesniegts DIO, kā norādīts šī Līguma 11.1. 

punktā. 

1.22. Rokasgrāmata Depozīta 

iepakotājiem 

instrukciju, prasību un specifikāciju kopums, kas publicēts 

DIO tīmekļvietnē www.dio.lv (ar vēlākiem grozījumiem 

un papildinājumiem), kas ir šī Līguma neatņemama 

mainīga sastāvdaļa un nosaka prasības Depozīta 

iepakojumam (prasības ir noteiktas, ņemot vērā normatīvo 

aktu prasības un Taromātu tehniskās  iespējas pieņemt šādu 

iepakojumu), tā marķējumam (prasības ir noteiktas, ņemot 

vērā normatīvo aktu prasības un Taromātu tehniskās 

iespējas pieņemt šādu iepakojumu), reģistrācijai Reģistrā 

utt. Pretrunu gadījumā starp Rokasgrāmatu un Līgumu, 

noteicošie ir Līguma noteikumi. 

1.23. Depozīta iepakojuma 

pārdevējs (Pārdevējs) 

persona, kas galalietotājiem pārdod produktus Depozīta 

iepakojumā un kurai saskaņā ar normatīvo aktu prasībām 

Depozīta iepakojums jāpieņem no galalietotājiem. 

Depozīta iepakojuma pārdevēji ietver arī tos pārdevējus, 

kuri izvēlas brīvprātīgi piedalīties Depozīta sistēmā. 

1.24. Taromāts Automatizēta (bez personas līdzdalības) Depozīta 

iepakojuma pieņemšanas iekārta, par kuras izmantošanu 

Depozīta sistēmā Pārdevējs ir noslēdzis līgumu ar DIO. 
 

 

Citi Līgumā lietotie termini ir interpretējami tā, kā tie ir definēti Iepakojuma likumā, Ministru kabineta 

noteikumos “Depozīta sistēmas darbības noteikumi” un citos normatīvajos aktos, ka regulē Depozīta 

iepakojuma apsaimniekošanu. 

 

 

http://www.dio.lv/

