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VIENOŠANĀS MEMORANDS 

Par sadarbību dzērienu iepakojuma depozīta sistēmas ieviešanai Latvijā 

 

Šajā vienošanās memorandā norādītās organizācijas, kas apvieno Latvijas dzērienu 

ražotājus un mazumtirgotājus (turpmāk – Organizācijas), apņemas  sadarboties, lai ieviestu 

iepakojuma depozīta sistēmu un nodrošinātu normatīvajiem aktiem atbilstošu dzērienu 

iepakojuma savākšanu un atkārtotu pārstrādi Latvijas teritorijā. 

Organizācijas ir izvirzījušas mērķi līdz  2025. gadam savākt un atkārtotai pārstrādei nodot 

77% vienreizlietojamo plastmasas pudeļu, bet līdz 2029.gadam šo apjomu palielināt līdz 90%. 

Atbilstoši grozījumiem “Iepakojuma likumā”, iepakojuma depozīta sistēmas darbību un 

attīstību nodrošina depozīta sistēmas operators (turpmāk – Operators), tāpēc Organizācijas, 

ievērojot šajā vienošanās memorandā noteiktos caurskatāmības un atklātības principus, apņemas 

turpināt sadarbību Operatora dibināšanas procesā. 

1. Iesaistīto pušu sadarbība 

1.1. Organizācijas apņemas turpināt sadarbību, kā arī iesaistīt  atbildīgās institūcijas (VARAM, 

SPRK u.c.) efektīvākās un visām iesaistītajām pusēm ekonomiski izdevīgākās iepakojuma 

depozīta sistēmas un Operatora izveidei. 

1.2. Organizācijas apņemas  piedalīties normatīvo aktu, kas nepieciešami iepakojuma depozīta 

sistēmas regulētai darbībai, izstrādē.  

1.3. Organizācijas apņemas nodrošināt caurskatāmu izmaksu pārvaldību, kā arī balstīt 

iepakojuma depozīta sistēmu uz brīva tirgus principiem, ievērojot godīgu konkurenci un 

konfidencialitāti. Organizācijas ir informētas un apņemas ievērot konkurenci regulējošo 

normatīvo aktu prasības. 

1.4. Depozīta sistēmas efektivitātes nolūkā, Organizācijas nodrošina no tām atkarīgas darbības, 

lai samazinātu iepakojuma depozīta sistēmas izmaksas. 

1.5. Organizācijas sadarbojas, lai izveidotu iepakojuma depozīta sistēmas godīgu un 

caurskatāmu apsaimniekošanu. 

 

1.6. Nākotnes lēmumi par depozīta sistēmas attīstību un paplašināšanu var tikt pieņemti, 

piedaloties tikai visām Organizācijām. 

2. Izglītošana par depozīta sistēmas ieviešanu 

2.1. Organizācijas savas kompetences robežās apņemas iepazīstināt iepakojuma depozīta 

sistēmas izveidē iesaistītās personas ar citu valstu pieredzi un dalīties ar labākajiem 

piemēriem par iepakojuma depozīta sistēmas ieviešanu un uzturēšanu.  

2.2. Organizācijas nodrošina, ka to izveidotā  iepakojuma depozīta sistēma ir  pieejama visiem 

Latvijas iedzīvotājiem un apņemas izglītot sabiedrību par depozīta sistēmas ieviešanas 

procesiem un tās izmantošanu. 

  



 

 

 

3. Depozīta sistēmas darbības galvenie principi  

3.1. Iepakojuma depozīta sistēmas darbības mērķis nav peļņas gūšana, visi ieņēmumi tiek 

reinvestēti ilgtspējīgas sistēmas attīstībai.  

3.2. Iepakojuma depozīta sistēma ir centralizēta – ieņēmumi no pārdotā savāktā materiāla un 

neatgūtais depozīts tiek izmantoti, lai segtu sistēmas izmaksas. 

3.3. Iepakojuma depozīta sistēmas administrēšanu nodrošina depozīta sistēmas operators. 

3.4. Organizācijas vienojas, ka depozīta sistēmas operatora kapitālsabiedrības veids būs 

sabiedrība ar ierobežotu atbildību. 

4. Operatora funkcijas 

4.1. Depozīta sistēmas operatora funkcijās ietilps: ar iepakojuma depozīta sistēmu saistītā 

loģistika (iepakojuma savākšanas vietu izvietojums, tehniskie risinājumi), informācijas par 

iepakojuma jautājumiem apkopošana, kas nepieciešama Operatora ikdienas darbam, 

depozīta iepakojuma reģistrēšana un iepakojuma reģistra uzturēšana, depozīta sistēmas 

dalībnieku reģistrācija, līgumu slēgšana ar depozīta iepakotājiem, depozīta sistēmas 

norēķinu veikšana ar depozīta iepakotājiem u.c. 

4.2. Depozīta sistēmas operators pārņem atbildību no ražotājiem un importētājiem par dabas 

resursu nodokli iepakojumam, kas iekļauts depozīta sistēmā. 

5. Operatora pārvaldes institūcijas 

5.1. Dibinot depozīta sistēmas operatoru, tā pārvaldes institūcijas būs dalībnieku sapulce, valde 

un padome. 

5.2. Depozīta sistēmas operatora valdi ieceļ padome. 

5.3. Valde ir depozīta sistēmas operatora izpildinstitūcija, kura vada un pārstāv depozīta 

sistēmas operatoru. 

5.4. Depozīta sistēmas operatora padomē varētu tikt virzīti četri padomes locekļi no ražotāju 

Organizācijām un divi padomes locekļi no tirgotāju Organizācijām, ja Organizācijas, kas 

dibinās operatoru, nelemj citādi. 

5.5. Padome veidos depozīta sistēmas operatora stratēģiju un tā budžetu, uzraudzīs valdes darbu 

un depozīta sistēmas operatora darbību, kā arī veiks pārējos Komerclikumā noteiktos 

padomes uzdevumus. 

5.6. Atsevišķi Padomes lēmumi, kas ir saistoši valdei, tiek pieņemti ar visu Padomes locekļu 

balsīm. 

5.7. Nepieciešamās investīcijas un/vai garantijas, kas nodrošina depozīta sistēmas operatora 

veiksmīgu darbību, piesaista Organizācijas, kuras pārstāv ražotājus. 

5.8. Šis vienošanās memorands nav uzskatāms par depozīta iepakotāja apliecinājumu 

“Iepakojuma likuma” izpratnē. 



 

 

5.9. Jebkura Organizācija var izstāties no vienošanās memoranda, nosūtot paziņojumu pārējām 

Organizācijām. 
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