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Saskaņotais apsaimniekošanas maksas aprēķina modelis un DIO apstiprinātā apsaimniekošanas 
maksa 
 
 
 
SIA Depozīta Iepakojuma Operators (DIO) 2021. gada 1. septembrī publicēja un nosūtīja Depozīta 
iepakojuma pārdevējiem un tos pārstāvošajām asociācijām depozīta iepakojuma apsaimniekošanas 
maksas aprēķina modeli un apsaimniekošanas maksas projektu, kas sagatavots atbilstoši Ministru 
Kabineta noteikumiem Nr. 519 “Depozīta sistēmas darbības noteikumi”.  
 
01.09.2021. publicētais apsaimniekošanas maksas aprēķina modeļa projekts: 
 

 
 
DIO piedāvātajā depozīta iepakojuma apsaimniekošanas maksas aprēķina modelī tika iekļauti sekojoši 
galvenie principi: 
 

• Pieņemšanas vietu skaits (1437) un to sadalījums pēc pieņemšanas veida, taromāta modeļa, 
taromāta atrašanās vietas (iekštelpās, kioskā, nojumē); 

• Telpu un teritorijas nomas maksas ir balstītas uz tirgus vidējām cenām dažādos valsts reģionos, 
balstoties uz nekustamā īpašuma nomas cenu tirgus pārskatiem. Modelī izmaksas iekļautas 
balstoties faktiskajām pieņemšanas vietu atrašanās vietām un to atbilstošajām vidējām telpu 
un teritoriju nomas maksām; 

• Modelī iekļautas telpu, inženiertīklu, IT u.c. investīcijas balstoties uz Lietuvas depozīta 
sistēmas faktiskajām investīcijām, kas koriģētas atbilstoši Latvijas depozīta sistēmas specifikai. 
Pēc sistēmas ieviešanas 2022. gadā tiks veikts faktisko investīciju audits un nepieciešamības 
gadījumā veiktas korekcijas depozīta iepakojuma apsaimniekošanas maksā;  

• Taromātam paredzētā lietošanas/apkalpošanas laika ietilpība, saskaņā ar taromātu ražotāju 
sniegto informāciju;  

Cost items

EUR/gadā EUR/vienība EUR/gadā EUR/vienība EUR/gadā EUR/vienība

Automāta darbības izmaksas 1019 0,00173                238 0,00279                     0 -                       

Elektrība 383 0,00065                82 0,00096                     0 -                       

Internets 36 0,00006                36 0,00042                     0 -                       

Tīrīšanas materiāli, kuponu papīrs 600 0,00102                120 0,00140                     0 -                       

Telpu izmaksas 1706 0,00289                684 0,00800                     505 0,00985              

Pieņemšanas vietas ierīkošanas un IT investīcijas 663 0,00112                114 0,00134                     14 0,00028              

Nomas makas, ieskaitot NīN, apsaimniekošanu 989 0,00167                461 0,00539                     317 0,00618              

Apkure un dzesēšana 186 0,00032                72 0,00084                     72 0,00140              

Apgaismojuma el. Patēriņš 42 0,00007                16 0,00019                     16 0,00032              

Telpu uzkopšana 489 0,00083                135 0,00158                     100 0,00195              

Darbinieku izmaksas 7850 0,01329                425 0,00497                     401 0,00781              

Darba izmaksas 7457 0,01263                395 0,00462                     392 0,00765              

Darba apģērbs 142,6 0,00024                8,28 0,00010                     8,28 0,00016              

Apmācības 250 0,00042                22 0,00026                     -                       

Papildu izmaksas 1348 -                         204 0,00239                     14 0,00028              

Apsardze 312 0,00053                39 0,00046                     -                       

Papildu tiešās atbalsta  izm., IT atbalsts, grāmatvedība, problēmu risin. 373 0,00063                51 0,00060                     -                       

Izmaksas kopā 11923 0,02019                1552 0,01815                     920 0,01794              

Automāts ar saspiešanas funkciju Automāts bez saspiešanas funkcijas Manuāla pieņemšana



                
• Darbaspēka izmaksas – saskaņā ar VID apkopotajiem datiem par  vidējo stundas ieņēmumu 

attiecīgajās profesijās – tirdzniecības zāles darbinieks, mazumtirdzniecības veikala pārdevējs, 
palīgstrādnieks. 

 
 
01.09.2021. publicētais depozīta iepakojuma apsaimniekošanas maksas projekts: 
 

 
 
Depozīta iepakojuma pārdevējiem tika dota iespēja izteikt ierosinājumus publicētajam depozīta 
iepakojuma apsaimniekošanas maksas modelim, kurš jau sākotnēji tika veidots kopā ar pārdevējiem. 
Ierosinājumu iesniegšanas termiņš bija līdz 2021.gada  24. septembrim, ieskaitot. 
 
Līdz noteiktajam termiņam tika saņemti vairāku depozīta iepakojuma pārdevēju sagatavotie 
priekšlikumi un komentāri.  
DIO veica saņemto priekšlikumu analīzi, kā arī organizēja pārrunas ar priekšlikumus sniegušajiem 
pārdevējiem.  
 
Pārrunu rezultātā tika papildināts un precizēts depozīta iepakojuma apsaimniekošanas maksas 
aprēķina modelis, iekļaujot sekojošus būtiskākos papildinājumus: 
 

• Precizēts plānoto taromātu sadalījums pa taromātu modeļiem, kiosku un nojumju veidiem; 
• Precizēts princips par aprēķinā iekļaujamo darba stundas likmi, par pamatu ņemot 2021. gada 

7 mēnešu pieejamos VID statistikas datus; 

• Ņemtas vērā prognozētās darba algas izmaiņas 2022. gadā; 
• Modelī iekļautas investīciju finansēšanas izmaksas. 

 
Pārrunu rezultātā saskaņots sekojošs depozīta iepakojuma apsaimniekošanas maksas aprēķina 
modelis: 
 
 
 
 
 
 
 
 

DIO plānotā depozīta iepakojuma apsaimniekošanas maksa par vienību automatizētā pieņemšanas vietā ar/bez saspiešanas funkciju

Vienreiz lietojamais 

stikla iepakojums

Atkārtoti lietojamais 

stikla iepakojums

Metāla 

iepakojums 

PET iepakojums

Vienību skaits līdz 50 000 gadā 0,0202/0,0182 0,0202/0,0183 0,0202/0,0184 0,0202/0,0185

Vienību skaits no  50 001 līdz 150 000 gadā 0,0202/0,0182 0,0202/0,0183 0,0202/0,0184 0,0202/0,0185

Vienību skaits no  150 000 gadā 0,0202/0,0182 0,0202/0,0183 0,0202/0,0184 0,0202/0,0185

DIO plānotā depozīta iepakojuma apsaimniekošanas maksa par vienību manuālajā pieņemšanas vietā 

Vienreiz lietojamais 

stikla iepakojums

Atkārtoti lietojamais 

stikla iepakojums

Metāla 

iepakojums 

PET iepakojums

Vienību skaits līdz 50 000 gadā 0,0179 0,0179 0,0179 0,0179

Vienību skaits no  50 001 līdz 150 000 gadā 0,0179 0,0179 0,0179 0,0179

Vienību skaits no  150 000 gadā 0,0179 0,0179 0,0179 0,0179



                
 
 
 

 
 
Piemērojot ar depozīta iepakojuma pārdevējiem saskaņoto aprēķina modeli, DIO ir aprēķinājis un 
apstiprinājis sekojošu depozīta iepakojuma apsaimniekošanas maksu, kas tiks piemērota, uzsākot 
depozīta sistēmas darbību 2022. gada 1. februārī: 
 

 
 
Papildus saskaņotajam depozīta iepakojuma apsaimniekošanas maksas aprēķina, DIO ir vienojies ar 
depozīta iepakojuma pārdevējiem par sekojošu rīcības plānu pirmajā depozīta sistēmas darbības gadā, 
ar mērķi nodrošināt pēc iespējas precīzāku apsaimniekošanas maksas aprēķina modeļa  izstrādi 
nākošajiem periodiem: 
 

• 2022. gadā līdz 1.10.2022. DIO un depozīta iepakojuma pārdevēji vienojas par neatkarīga 
auditora piesaisti detalizēta apsaimniekošanas maksas modeļa izstrādē, balstoties uz jau 
strādājošas Latvijas depozīta sistēmas procesu faktiskajiem mērījumiem; 

• Atjaunotajā, auditoru izstrādātajā modelī jāiekļauj detalizēta izmaksu un investīciju analīze, 
procesu audits, darbību mērījumi, modelim jābūt par pamatu nākotnes periodu 
apsaimniekošanas maksas noteikšanai, balstoties uz aktuālajiem pārdevēju izmaksu līmeņiem; 

• Modelim jāatbalsta apsaimniekošanas maksas diferenciācija pēc materiāla veida un apjoma 
(ja modelis pamato šādu nepieciešamību); 

Izmaksu pozīcijas

EUR/gadā EUR/vienība EUR/gadā EUR/vienība EUR/gadā EUR/vienība

Automāta darbības izmaksas 1019 0,00170                265 0,00285                      0 -                       

Elektrība 383 0,00064                82 0,00088                      0 -                       

Internets 36 0,00006                36 0,00039                      0 -                       

Tīrīšanas materiāli, kuponu papīrs 600 0,00100                146,4 0,00158                      0 -                       

Telpu izmaksas 2762 0,00330                837 0,00761                      552 0,01038              

Pieņemšanas vietas ierīkošanas un IT investīcijas, investīciju fin. izmaksas 782 0,00130                130 0,00140                      16 0,00031              

Nomas makas, ieskaitot NīN, apsaimniekošanu 1097 0,00183                371 0,00399                      320 0,00621              

Apkure un dzesēšana 233 0,00039                79 0,00085                      79 0,00154              

Apgaismojuma el. Patēriņš 48 0,00008                16 0,00017                      16 0,00031              

Telpu uzkopšana 601 0,00100                240 0,00259                      120 0,00233              

Darbinieku izmaksas 8889 0,01482                620 0,00667                      497 0,00964              

Darba izmaksas 8486 0,01415                588 0,00633                      489 0,00948              

Darba apģērbs 142,6 0,00024                8,28 0,00009                      8,28 0,00016              

Apmācības 261 0,00043                23 0,00025                      -                       

Papildu izmaksas 730 0,00252                92 0,00238                      0 0,00031              

Apsardze 312 0,00052                41 0,00044                      -                       

Papildu tiešās atbalsta  izm., IT atbalsts, grāmatvedība, problēmu risin. 419 0,00070                50 0,00054                      -                       

Izmaksas kopā 13401 0,0223                  1813 0,0195                        1049 0,0203                

Automāts ar saspiešanas funkciju Automāts bez saspiešanas funkcijas Manuāla pieņemšana

Depozīta iepakojuma apsaimniekošanas maksa par vienību automatizētā pieņemšanas vietā ar/bez saspiešanas funkciju

Vienreiz lietojamais 

stikla iepakojums

Atkārtoti lietojamais 

stikla iepakojums

Metāla 

iepakojums 

PET iepakojums

Vienību skaits līdz 50 000 gadā 0,0223/0,0195 0,0223/0,0195 0,0223/0,0195 0,0223/0,0195

Vienību skaits no  50 001 līdz 150 000 gadā 0,0223/0,0195 0,0223/0,0195 0,0223/0,0195 0,0223/0,0195

Vienību skaits no  150 000 gadā 0,0223/0,0195 0,0223/0,0195 0,0223/0,0195 0,0223/0,0195

Depozīta iepakojuma apsaimniekošanas maksa par vienību manuālajā pieņemšanas vietā 

Vienreiz lietojamais 

stikla iepakojums

Atkārtoti lietojamais 

stikla iepakojums

Metāla 

iepakojums 

PET iepakojums

Vienību skaits līdz 50 000 gadā 0,0203 0,0203 0,0203 0,0203

Vienību skaits no  50 001 līdz 150 000 gadā 0,0203 0,0203 0,0203 0,0203

Vienību skaits no  150 000 gadā 0,0203 0,0203 0,0203 0,0203

EUR,  neieskaitot PVN

EUR,  neieskaitot PVN



                
• Ja tiek konstatētas būtiskas (vairāk kā 10%) novirzes izmaksās, salīdzinot ar DIO apstiprināto 

un piemēroto depozīta iepakojuma apsaimniekošanas maksu, jaunā apsaimniekošanas maksa 
tiek noteikta un piemērota jau sākot ar depozīta sistēmas otro darbības gadu.  

 
Ar cieņu, 
 
Miks Stūrītis 
SIA “Depozīta Iepakojuma Operators” valdes priekšsēdētājs  
 
________________________ 
Miks Stūrītis 
Valdes loceklis 
 
Dokuments parakstīts ar drošu elektronisku parakstu 


