
Labdien, 

pielikumā nosūtu ražotāju priekšlikumus par konsultāciju dokumentiem Regulatora izstrādātajiem 

normatīvajiem aktiem, kas saistīti ar depozīta sistēmas ieviešanu dzērienu iepakojumam. 

 

Paldies. 

 

Ar cieņu, 

 

Latvijas Alus Darītāju Savienība 

Jelagavas iela 61a, Rīga, LV-1004 

Pēteris Liniņš, izpilddirektors 

T.67509017, F.67322161 

mob.+371 26444988 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Labdien,    

Latvijas Pārtikas Uzņēmumu federācijas un Alus Darītāju Savienības vārdā nosūtu priekšlikumus 

metodikai , ar kuru aprēķina depozītā iesaistīto dalībnieku maksas sistēmas uzturēšanai. Lūdzam 

ņemt vērā mūsu viedokli! 

Patiesā cieņā,  

Ināra Šure 

LPUF Padomes priekšsēdētāja 

 

 
Sabiedrisko pakalpojumu  

regulēšanas komisija 
Ūnijas iela 45,  
Rīga, LV-1039 

 
 

 

Rīgā, 2020.gada 12.jūnijā 

Priekšlikumi par Depozīta sistēmas dalības maksas aprēķināšanas  metodiku SPRK 28.05.2020. 

izdotajam konsultāciju dokumentam 

 

1. Metodikā nepieciešams iekļaut mehānismu, kā depozīta sistēmas operators (DSO) savās  

izmaksās iekļauj tirgus saistības  

 

Pamatojums:  

 

Tirgus saistības 

Attiecībā uz tirgus saistībām iespējami divi mehānismi, kas atkarīgi no DSO ieņēmumu 

grāmatošanas metodes: 



a) DSO saņemto depozīta maksu grāmato kā ieņēmumus, atmaksāto depozīta maksu 

grāmato kā izmaksas 

b) DSO saņemto un atmaksāto depozīta maksu grāmato kā saistības bilancē 

a variantā DSO iekļauj PZA pasīvu vērtības korekcijas rezultātu (var būt gan pozitīvs, gan 

negatīvs), papildinot ar šādu vērtību 21. punktā definēto aprēķina formulu., b variantā DSO 

koriģē metodikas 9.1. punktā  minētos ieņēmumus no galalietotājam neatmaksātās depozīta 

maksas, atņemot no tās tirgus saistības vērtību. 

Šobrīd vēl nav veikta analīze, kuru no ieņēmumu grāmatošanas metodēm lietotu DSO un nav 

vērtēta abu metožu atbilstība Latvijā spēkā esošajam grāmatvedības regulējumam. Ir būtiski, 

ka metodika paredzētu šādu korekciju neatkarīgi no tā kāda uzskaites un grāmatošanas 

metode tiktu lietota. 

Tirgus saistību vērtība  atbilstoši citu valstu pieredzei tiek noteikta atbilstoši DSO 

grāmatvedības politikai un trešās puses auditoru prasībām.  

Tirgus saistības (atbildība) - Tirgus saistību būtība ir rezerve, kas DSO nepieciešama, lai 

nodrošinātu saistību izpildi pret patērētājiem. Prakse rāda, ka depozīta iepakojuma apritei 

un atgriešanai ir noteikts laiks, piemēram Igaunijā tas empīriski noteikts 6 nedēļas, kas 

nozīmē, ka iepakojums no tā tirgū laišanas brīža (DSO saņem depozīta maksu no iepakotāja) 

atpakaļ tiek atgriezts vidēji 6 nedēļās. Tātad, lai izmērītu vienā gadā tirgū laistā iepakojuma 

faktisko atgrieztā iepakojuma apjomu, jāuzskaita attiecīgajā gadā tirgū laistais apjoms un 

attiecīgā gada un nākošā gada pirmo 6 nedēļu laikā atgrieztais.  

No DSO PZA viedokļa attiecīgā gada PZA nevar atzīt par ieņēmumiem visu DSO saņemto, bet 

neatmaksāto depozīta maksu, jo vēl vismaz 6 nedēļas nākošajā periodā patērētāji nodos 

iepriekšējā gadā iegādāto iepakojumu. Lai to korekti atspoguļotu perioda PZA DSO veic 

saistību uzkrājumu bilancē, kas vienāds ar xx% no periodā saņemtās depozīta naudas (kas 

tieši atkarīga no tirgū laistā depozīta iepakojuma apjoma). Piemēram, ja DSO vidējais 

atgriešanas laiks ir 6 nedēļas, tad gada  tirgus saistību procents būtu 6 nedēļas/52 

nedēļām*100 = 11,5% Tātad PZA periodā bilancē būtu jāveido 11,5% liels 

uzkrājums/rezerves no periodā saņemtās depozīta naudas. 1. gadā PZA tā parādās, kā atzīto 

ieņēmumu no neatgrieztās iepakojuma depozīta maksas samazinājums. Praksē šo % 

apstiprina DSO auditējošais finanšu auditors un ir vairākas metodes, kā to novērtēt. Šādi tiek 

nodrošināts, ka operatora rīcībā veidojas noteikta rezerve, kas nodrošina saistības pret 

patērētājiem (tirgu), lai būtu iespēja atmaksāt depozītu gadījumā ja operators izbeidz savu 

darbību (LV gadījumā arī gadījumā, ja pēc 7 gadiem netiek atkārtoti akreditēts un sistēmas 

pārvaldību pārņem cita juridiska persona).  

2., 3. un nākamajos gados aprēķina principi paliek nemainīgi. Ja pieaug tirgū laistā 

iepakojuma apjoms, rezerve attiecīgi pieaug (PZA korekcija ar mīnusa zīmi), ja tirgū laistā 

iepakojuma apjoms samazinās, rezerve samazinās (PZA korekcija ar plus zīmi). 

 

Šādu tirgus saistību ietekmes iekļaušana  jāparedz DSO tarifu aprēķina metodikā, jo tas visai 

būtiski ietekmēs DSO PZA, turklāt operatoram tas dod iespēju veidot rezervi – līdzekļu 

uzkrājumus tirgus saistību izpildei, šādi garantējot savu saistību izpildi pret patērētājiem. 

 

Uzskatāmībai pievienojam excel veidotu vienkāršotu modeli, kurā redzamas tirgus saistības 

un to ietekme uz PZA. 

 

 



 

2. Rosinām 35. punktu izteikt šādā redakcijā: “Komersants dalības maksas projektā var iekļaut 

kredītprocentus un citas izmaksas, kas saistītas ar izmantotajiem finanšu instrumentiem, kuri 

tiek izmantoti depozīta sistēmas darbības nodrošināšanai (īstermiņa un ilgtermiņa kredīti, 

līzings, overdrafts u.tml.).” 

Pamatojums:  

Operatoram būs nepieciešami  arī īstermiņa aizņēmumus citiem mērķiem nekā 

pamatlīdzekļu izveidošanai. Joprojām uzskatām, ka metodikai nevajadzētu ierobežot to, 

kādus aizņēmumus operators drīkst ņemt. Mūsu ieskatā šādas ar īstermiņa aizņēmumu 

izmantošanu saistītas izmaksas ir attiecināmas un iekļaujamas depozīta sistēmas dalības 

maksas aprēķinā un neredzam ar ko šādas izmaksas atšķiras no cita veida izmaksām, kas tiek 

iekļautas aprēķinā. Protams, DSO ir jāpamato šāda aizņēmuma lietderīgums un izmantošana 

tikai depozīta sistēmas vajadzībām. 

 

3. Ierosinām precizēt 40. punktā definētās citas izmaksas, papildinot to šādā redakcijā: 

“40. Pārējās izmaksas (Ic) ietver depozīta iepakojuma šķirošanas, uzskaites un sagatavošanas 

pārstrādei un reģenerācijai centra izmaksas, kas nav attiecināmas uz konkrētu tehnoloģisko 

procesu, t.sk. zemes nomas, apsardzes, ugunsdrošības un teritorijas apsaimniekošanas 

izmaksas; elektroenerģijas izmaksas, kas nav iekļautas citos izmaksu posteņos; darba 

aizsardzības līdzekļu iegādes izmaksas; izmaksas vides stāvokļa kontrolei un aizsardzībai; 

darbinieku veselības un nelaimes gadījumu apdrošināšanas izmaksas, kā arī citur neminētas 

izmaksas, kas vajadzīgas depozīta sistēmas darbības nodrošināšanai.” 

 

Pamatojums: 

Precizējums nepieciešams, lai izvairītos no pārpratumiem, jo esošā šī punkta redakcija var 

tikt interpretēta kā  citas izmaksas, kas līdzīgas “darbinieku veselības un nelaimes gadījumu 

apdrošināšanas izmaksām”  

 

 

Pielikumā: 

 

Neatgrieztā depozīta tirgus saistību aprēķina piemērs. 

 

Ar cieņu, 

 

Latvijas Pārtikas uzņēmumu federācijas 

Padomes priekšsēdētāja    I.Šure 

 

 

Latvijas Alus Darītāju savienības 

Izpilddirektors      P.Liniņš 


