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I Konsultāciju dokumenta kopsavilkums 

Konsultāciju dokumenta mērķis ir uzzināt depozīta sistēmas nodrošināšanas pakalpojuma 
sniedzēja (depozīta sistēmas operatora), depozīta sistēmas nodrošināšanas pakalpojuma 
lietotāju (depozīta iepakotāju) un citu ieinteresēto personu viedokli par Sabiedrisko 
pakalpojumu regulēšanas komisijas (turpmāk – Regulators) lēmuma projektu “Grozījumi 
Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 2020.gada 2.jūlija lēmumā Nr.1/8 “Depozīta 
sistēmas dalības maksas aprēķināšanas metodika”” (turpmāk – Grozījumu projekts).  

Priekšlikumus un komentārus par Grozījumu projektu lūdzam Regulatoram iesniegt rakstveidā, 
nosūtot uz adresi Ūnijas iela 45, Rīga, LV-1039, vai elektroniski uz elektroniskā pasta adresi 
sprk@sprk.gov.lv, līdz 2022.gada 11.februārim. 

Regulatora sagatavotais Grozījumu projekts ir pievienots šā dokumenta pielikumā. 

II Normatīvā akta projekta izstrādes nepieciešamība 

1) Pamatojums 

2020.gadā, kad Regulators atbilstoši Iepakojuma likuma 18.7panta otrajai daļai 
izstrādāja depozīta sistēmas dalības maksas noteikšanas metodiku, tā tika veidota pēc 
iespējas universāla, lai atbilstu jebkuram depozīta sistēmas modelim, ko varētu 
piedāvāt tobrīd potenciālie depozīta sistēmas operatora kandidāti. 

2021.gada 14.janvārī Valsts vides dienests noslēdza līgumu ar SIA Depozīta 
Iepakojuma Operators, kas kā atbilstošākā tika izvēlēta no diviem pretendentiem, kuri 
bija iesnieguši savu kandidatūru depozīta sistēmas ieviešanai Latvijā. 

Ņemot vērā, ka 2021.gadā SIA Depozīta Iepakojuma Operators, kas ir reģistrējusies 
Regulatorā kā sabiedriskā pakalpojuma sniedzējs, ir izstrādājusi depozīta sistēmu, kas 
savu darbību sāks 2022.gada 1.februārī, kā arī ir zināma depozīta sistēmas dalības 
maksas aplēse, kuru operators piemēros depozīta iepakotājiem par depozīta sistēmas 
nodrošināšanas pakalpojumu, ir radusies nepieciešamība veikt precizējumus 
Regulatora 2020.gada 2.jūlija lēmumā Nr.1/8 “Depozīta sistēmas dalības maksas 
aprēķināšanas metodika” atbilstoši faktiskajai situācijai un zināmajiem datiem.  

Grozījumu projektā iekļauts papildinājums, kas nepieciešams, lai depozīta sistēmas 
nodrošināšanas pakalpojuma lietotājiem (depozīta iepakotājiem), kas depozīta 
sistēmas operatoram maksās dalības maksu par depozīta sistēmas nodrošināšanas 
pakalpojumu, noteiktu dalības maksas apmēru gadījumos, ja ar ieņēmumiem no 
noteikta depozīta iepakojuma materiāla realizācijas, neatmaksātās depozīta maksas 
daļas vai citiem ieņēmumiem, kas norādīti metodikas 9.punktā, pilnā apmērā iespējams 
segt šī iepakojuma materiāla apsaimniekošanas izmaksas depozīta sistēmā un gūt 
peļņu. Šādos gadījumos dalības maksas izmaksas aprēķinā ir negatīvs skaitlis un dalības 
maksa par operatora sniegto depozīta sistēmas nodrošināšanas pakalpojumu nav 
jāmaksā (dalības maksa vienāda ar nulli). 

Papildus veikti precizējumi metodikas 1. un 2.pielikumā atbilstoši depozīta sistēmas 
operatora SIA Depozīta Iepakojuma Operators izstrādātā un ar depozīta iepakojuma 
pārdevējiem un tos pārstāvošajām asociācijām saskaņotā depozīta iepakojuma 
apsaimniekošanas maksas modeļa dalījumam. 1.pielikumā atbilstoši metodikas 
4.punktā noteiktajam precizēts iepakojuma materiāla veidu sadalījums, kam plānots 
aprēķināt depozīta sistēmas dalības maksu.       
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2) Projekta izstrādē iesaistītās institūcijas 

Grozījumu projekta izstrādē netika iesaistītas citas institūcijas. 

3) Sabiedrības mērķgrupas, kuras tiesiskais regulējums ietekmē vai varētu 
ietekmēt 

Grozījumu projektā ietvertais regulējums ietekmēs depozīta sistēmas nodrošināšanas 
pakalpojuma sniedzēju (depozīta sistēmas operatoru) un depozīta sistēmas 
nodrošināšanas pakalpojuma lietotājus (depozīta iepakotājus). 

4) Izvērtējums par ietekmi uz sabiedrības mērķgrupām, kuras tiesiskais 
regulējums ietekmē vai varētu ietekmēt  

Grozījumu projekta ietekme uz sabiedrības mērķgrupām vērtējama kā neitrāla, jo  
depozīta sistēma darbību sāks tikai 2022.gada 1.februārī. Precizējumi normatīvajā aktā 
veikti atbilstoši faktiskajai situācijai un zināmajiem datiem, jo 2021.gadā SIA Depozīta 
Iepakojuma Operators, kas ir reģistrējusies Regulatorā kā sabiedriskā pakalpojuma 
sniedzējs, ir izstrādājusi depozīta sistēmu un ir zināma depozīta sistēmas dalības 
maksas aplēse, kuru operators no 2022.gada 1.februāra piemēros depozīta 
iepakotājiem par depozīta sistēmas nodrošināšanas pakalpojumu. 

 

Priekšsēdētāja 
 
 

A. Ozola 

* DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA 
ZĪMOGU. 

  



   
 

 

 5 

 

Pielikums Konsultāciju dokumentam  

par grozījumiem depozīta sistēmas dalības maksas aprēķināšanas metodikā 

 

 
 

Grozījumi Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 2020.gada 2.jūlija lēmumā 

Nr.1/8 “Depozīta sistēmas dalības maksas aprēķināšanas metodika” 

 

Izdoti saskaņā ar likuma “Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem”  

9.panta pirmās daļas 2.punktu un 25.panta pirmo daļu, 

 un Iepakojuma likuma 18.7panta otro daļu 

1. Izdarīt Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 2020.gada 2.jūlija lēmumā 

Nr.1/8 “Depozīta sistēmas dalības maksas aprēķināšanas metodika” (Latvijas Vēstnesis, 2020, 

126.nr.) šādus grozījumus: 

1.1. papildināt lēmumu ar 55.1punktu šādā redakcijā: 

“55.1 Ja kādam no depozīta iepakojuma materiāliem dalības maksas izmaksas 

pēc korekcijas (Idalkor) ir mazākas par nulli, dalības maksu (Mdal) nosaka vienādu ar 

nulli. Attiecīgā iepakojuma materiāla apsaimniekošanas izmaksas depozīta sistēmā 

pilnā apmērā tiek segtas ar plānotajiem komersanta ieņēmumiem saskaņā ar metodikas 

9.punktu.”; 

  

1.2. izteikt 1.pielikumu šādā redakcijā: 

 
“1.pielikums 

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 

2020.gada 2.jūlija lēmumam Nr.1/8 

 

Komersanta nosaukums:__________________________________________________ 

Vienotais reģistrācijas numurs:_________________________________ 

 

Depozīta sistēmas dalības maksas projekta aprēķins 

 

Nr. Postenis Apz. Mērv. 

Maksas projekta aprēķins* 

Vienreiz lietojamais depozīta 

iepakojums 

Atkārtoti lietojamais 

stikls 
Kopā 

Plast- 

masa 

Metāls 

(AL) 

Metāls 

(Fe) 
Stikls 

Universāla 

dizaina 

Individuāla 

dizaina 

1. 
Apsaimniekotais depozīta iepakojuma 

daudzums kārtējā gadā  Q   
     

 
 

1.1. Tirgū laisto vienību skaits Qap vien.        

1.2. Savākto vienību skaits Qsav vien.        

1.3. 
Depozīta iepakojuma atgriešanas 

īpatsvars (1.2./1.1.)   % 
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Nr. Postenis Apz. Mērv. 

Maksas projekta aprēķins* 

Vienreiz lietojamais depozīta 

iepakojums 

Atkārtoti lietojamais 

stikls 
Kopā 

Plast- 

masa 

Metāls 

(AL) 

Metāls 

(Fe) 
Stikls 

Universāla 

dizaina 

Individuāla 

dizaina 

2. 

Depozīta iepakojuma pieņemšanas un 

savākšanas izmaksas (mainīgās 

izmaksas) Imain EUR 

     

 

 

2.1. 
Depozīta iepakojuma apsaimniekošanas 

maksas izmaksas Iapsaimn EUR 
     

 
 

2.1.1.    Automatizēta pieņemšanas vieta    EUR        

2.1.1.1.       ar saspiešanas funkciju  EUR        

2.1.1.2.       bez saspiešanas funkcijas  EUR        

2.1.2.    Manuāla pieņemšanas vieta   EUR         

2.2. 
Depozīta iepakojuma pieņemšanas 

automātu nomas izmaksas Inoma EUR 
     

 
 

2.3. 
Depozīta iepakojuma savākšanas un 

loģistikas izmaksas Isav EUR 
     

 
 

2.4. 

Izmaksas iepakojuma materiāliem un 

aprīkojumam depozīta iepakojuma 

uzglabāšanai un savākšanai Iiepak EUR 

     

 

 

3. 

Depozīta sistēmas nodrošināšanas 

saimnieciskās darbības izmaksas 

(fiksētās izmaksas) Ifiks 

EUR      

 

 

3.1. 
Depozīta iepakojuma pieņemšanas 

automātu izmaksas Iaut EUR 
     

 
 

3.1.1. 

   Pamatlīdzekļu nolietojuma un 

nemateriālo ieguldījumu vērtības 

norakstījuma izmaksas Inol.aut EUR 

     

 

 

3.1.1.1.    Pamatlīdzekļu nolietojums 
 

EUR        

3.1.1.2. 
   Nemateriālo ieguldījumu vērtības 

norakstījums 
 

EUR 
     

 
 

3.1.2.    Remonta un apkopes izmaksas Irem.aut EUR        

3.1.3.    Nomas izmaksas Inoma.aut EUR        

3.2. 

Depozīta iepakojuma šķirošanas, 

uzskaites un sagatavošanas pārstrādei un 

reģenerācijai centra pamatlīdzekļu 

nolietojuma un nemateriālo ieguldījumu 

vērtības norakstījuma izmaksas Inol EUR 

     

 

 

3.2.1. Pamatlīdzekļu nolietojums, t.sk.:  Inol.pam EUR        

3.2.1.1. ēkas, būves   EUR        

3.2.1.2.  iekārtas, mehānismi   EUR        

3.2.1.3.  pārējie    EUR        

3.2.2. 
Nemateriālo ieguldījumu vērtības 

norakstījums Inol.nem EUR 
     

 
 

3.3. Kredīta procentu maksājumi Ikr EUR        
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Nr. Postenis Apz. Mērv. 

Maksas projekta aprēķins* 

Vienreiz lietojamais depozīta 

iepakojums 

Atkārtoti lietojamais 

stikls 
Kopā 

Plast- 

masa 

Metāls 

(AL) 

Metāls 

(Fe) 
Stikls 

Universāla 

dizaina 

Individuāla 

dizaina 

3.4. Personāla izmaksas  Ipers EUR        

3.4.1. Darba samaksa   EUR        

3.4.2. Sociālās apdrošināšanas izmaksas   EUR        

3.5. 

Depozīta iepakojuma šķirošanas, 

uzskaites un sagatavošanas pārstrādei un 

reģenerācijai tehnoloģisko procesu 

nodrošināšanas izmaksas Itehn EUR 

     

 

 

3.5.1. 
Transporta līdzekļu, iekārtu remonts, 

uzturēšana   EUR 
     

 
 

3.5.2. 
Būvju un ēku uzturēšana, noma, 

komunālie pakalpojumi   EUR 
     

 
 

3.5.3. 
Depozīta iepakojuma transportēšana 

uz pārstrādes un reģenerācijas vietu   EUR 
     

 
 

3.6. 
Administrācijas izmaksas, kas nav 

iekļautas citos izmaksu posteņos Iadm EUR 
     

 
 

3.7. Sabiedrības informēšanas izmaksas Iizgl EUR        

3.8. Pārējās izmaksas  Ic EUR        

4. Nodevas  Ind EUR        

5. Nodokļi  Inod EUR        

6. 
Depozīta sistēmas nodrošināšanai 

nepieciešamās izmaksas (2.+3.+4.+5.) 
I EUR      

 
 

7. 

Ieņēmumi saskaņā ar metodikas 

9.punktu 

 (7.1.-7.2.+7.3.+7.4.) 

Ien EUR      

 

 

7.1. 
Ieņēmumi no neatmaksātās depozīta 

maksas Iendep EUR 
     

 
 

7.2. Tirgus saistību vērtības korekcija Iendep.kor EUR        

7.3. 

Ieņēmumi no pārstrādei un reģenerācijai 

sagatavotā depozīta iepakojuma 

pārdošanas Ienpard EUR 

     

 

 

7.4. 
Citi ieņēmumi saistībā ar depozīta 

sistēmas nodrošināšanas pakalpojumu Ienc EUR 
     

 
 

8. 

Depozīta sistēmas dalības maksas 

izmaksas 

 (6.-7.) 

Idal EUR      

 

 

9. Apgrozījuma rentabilitāte          

9.1. Rentabilitātes procents rkred %        

9.2. Peļņa (8. × 9.1.) Prent EUR        

10. 
Depozīta sistēmas dalības maksas 

izmaksas ar rentabilitāti (8.+9.2.) 
Irent EUR      
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Nr. Postenis Apz. Mērv. 

Maksas projekta aprēķins* 

Vienreiz lietojamais depozīta 

iepakojums 

Atkārtoti lietojamais 

stikls 
Kopā 

Plast- 

masa 

Metāls 

(AL) 

Metāls 

(Fe) 
Stikls 

Universāla 

dizaina 

Individuāla 

dizaina 

11. 

Korekcija par iepriekšējā perioda 

faktiskās saimnieciskās darbības finanšu 

rezultātu** 

Korrez EUR      

 

 

12. 
Plānotās saimnieciskās darbības finanšu 

rezultāts kārtējā gadā (9.2.-11.) 
Rezpl  EUR      

 
 

13. 
Depozīta sistēmas dalības maksas 

izmaksas pēc korekcijas (10.-11.) 
Idalkor EUR      

 
 

14. 
Depozīta sistēmas dalības maksa (13. / 

1.1.) 
Mdal EUR/vien.      

 
 

* dalības maksas projekta aprēķinā iekļautās gala summas tiek atšifrētas detalizētāk pa pozīcijām dalības maksas projekta veidojošo 

izmaksu pamatojumā 

** aprēķinu veic, pamatojoties uz Regulatoram iesniegtajā atskaitē par depozīta sistēmas nodrošināšanas pakalpojumu iepriekšējā 

kalendārajā gadā, kas iesniegta saskaņā ar Regulatora lēmumu par vispārējās atļaujas, reģistrēšanas un informācijas iesniegšanas 

noteikumiem depozīta iepakojuma apsaimniekošanas nozarē sniegtajiem datiem 

             

       Datums _____._____._______________ 

 

Persona, kura tiesīga pārstāvēt 

komersantu 

 

 paraksts un atšifrējums 

 

Piezīme. Dokumenta rekvizītus “datums” un “paraksts” neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši 

normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.”; 

 

1.3. izteikt 2.pielikumu šādā redakcijā: 

 
“2.pielikums 

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 

2020.gada 2.jūlija lēmumam Nr.1/8 

 

Komersanta nosaukums:______________________________________ 

 

 

Depozīta sistēmas dalības maksas projekta aprēķinā izmantotie  

konti, apakškonti un pazīmes 

Nr. 

p. 

k. 

Maksu veidojošie izmaksu un ieņēmumu posteņi* 

Konta, apakškonta Nr. vai 
citas pazīmes, kas tiek 

nodrošinātas ar komersanta 

grāmatvedības programmas 
un iekšējās uzskaites 

sistēmas palīdzību 

1. 2.1. Depozīta iepakojuma apsaimniekošanas maksas izmaksas  

2. 2.1.1. Automatizēta pieņemšanas vieta  
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Nr. 

p. 

k. 

Maksu veidojošie izmaksu un ieņēmumu posteņi* 

Konta, apakškonta Nr. vai 
citas pazīmes, kas tiek 

nodrošinātas ar komersanta 

grāmatvedības programmas 
un iekšējās uzskaites 

sistēmas palīdzību 

3. 2.1.2. Manuāla pieņemšanas vieta  

4.  2.2. Depozīta iepakojuma pieņemšanas automātu nomas izmaksas  

5. 2.3. Depozīta iepakojuma savākšanas un loģistikas izmaksas  

6. 
2.4. Izmaksas iepakojuma materiāliem un aprīkojumam depozīta iepakojuma uzglabāšanai pirms 

savākšanas un savākšanai 
 

7. 3.1. Depozīta iepakojuma pieņemšanas automātu izmaksas  

8. 3.1.1. Pamatlīdzekļu nolietojuma un nemateriālo ieguldījumu vērtības norakstījuma izmaksas  

9. 3.1.2. Remonta un apkopes izmaksas  

10. 3.1.3. Nomas izmaksas  

11. 
3.2. Depozīta iepakojuma šķirošanas, uzskaites un sagatavošanas pārstrādei un reģenerācijai centra 

pamatlīdzekļu nolietojuma un nemateriālo ieguldījumu vērtības norakstījuma izmaksas 
 

12. 3.3. Kredīta procentu maksājumi  

13. 3.4. Personāla izmaksas  

14. 
3.5. Depozīta iepakojuma šķirošanas, uzskaites un sagatavošanas pārstrādei un reģenerācijai tehnoloģisko 

procesu nodrošināšanas izmaksas 
 

15. 3.5.1. Transporta līdzekļu, iekārtu remonts, uzturēšana  

16. 3.5.2. Būvju un ēku uzturēšana, noma, komunālie pakalpojumi  

17. 3.5.3. Depozīta iepakojuma transportēšana uz pārstrādes un reģenerācijas vietu  

18. 3.6. Administrācijas izmaksas, kas nav iekļautas citos izmaksu posteņos  

19. 3.7. Sabiedrības informēšanas izmaksas  

20. 3.8. Pārējās izmaksas  

21. 4. Nodevas  

22. 5. Nodokļi  

23. 7.1. Ieņēmumi no neatmaksātās depozīta maksas  

24. 7.2. Tirgus saistību vērtības korekcija  

25. 7.3. Ieņēmumi no pārstrādei un reģenerācijai sagatavotā depozīta iepakojuma pārdošanas  

26. 7.4. Citi ieņēmumi saistībā ar depozīta sistēmas nodrošināšanas pakalpojumu  

27. 
12. Ieņēmumi no depozīta sistēmas dalības maksas atbilstoši katram depozīta iepakojuma materiāla 

veidam 
 

28. 1.1. Tirgū laisto depozīta iepakojuma vienību skaits  

29. 1.2. Savākto depozīta iepakojuma vienību skaits  

* numerācija un nosaukumi atbilst 1.pielikumā noteiktajiem posteņiem  

 

      Datums  

_____._____._______________ 

 

 

Persona, kura tiesīga pārstāvēt 

komersantu 

 

 paraksts un atšifrējums 
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Piezīme. Dokumenta rekvizītus “datums” un “paraksts” neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši 

normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.” 

 

 

2. Lēmums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā publicēšanas oficiālajā izdevumā 

“Latvijas Vēstnesis”. 
 

Priekšsēdētāja 

 

A. Ozola 

 


