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IEVADS
Mēs esam gandarīti, ka varam iesniegt šo pētījumu laikā, kad tiek apspriesta un izvērtēta
iepakojuma depozīta sistēmas (IDS) iespējama izveide Latvijā. Dzērienu taras iepakojuma
depozīta sistēmas uzdevums ir samazināt visredzamāko piedrazojuma daļu pilsētas un dabā,
kā arī sekmēt tālejošāko reciklēšanas mērķu sasniegšanu, jo īpaši, ņemot vērā Eiropas
Savienības aprites ekonomikas paketi un saistīto ES stratēģiju attiecībā uz plastmasu, kas
paredz augstu PET pudeļu savākšanas apjomu. Vidē, kurā arvien pieaug izmaksu aktualizēšana
saistībā

ar

ražotāju

atbildības

sistēmām,

IDS

nodrošina

rentabilitāti,

iesaistot

mazumtirgotājus, un šāda pieeja ir īpaši piemērota tādās valstīs kā Latvija, Lietuva un Igaunija,
kur ir lielas lauku teritorijas ar zemu iedzīvotāju blīvumu. Turklāt IDS nodrošina pamatu
potenciālajām iepakojuma atkārtotas lietošanas/uzpildes sistēmām, kas ir svarīgi saistībā ar
atkritumu rašanās novēršanu un resursu ziņā efektīvu iepakojumu sistēmu izveidi. Latvijā šī
iniciatīva norit vienlaikus ar sekmīgiem iepakojuma depozīta sistēmu piemēriem citās Baltijas
valstīs un plašāka mēroga depozītu izmantošanu citās valstīs.

DEFINĪCIJAS
Skārdene – no metāla (alumīnija vai tērauda) izgatavota dzērienu iepakojuma veids
IDS (iepakojuma depozīta sistēma) – dzērienu iepakojuma savākšanas sistēma, kuras
pamatā ir patērētāju monetārā ieinteresētība
EPR – ražotāja paplašināta atbildība
Vienreizlietojams iepakojums – dzērienu iepakojums, kas tiek savākts un pārstrādāts
OWG – vienreizlietojama stikla tara, no stikla izgatavots dzērienu iepakojuma veids
PET (polietilēna tereftalāts) – visplašāk lietotais plastmasas dzērienu iepakojums
PRO – ražotāja atbildības organizācija
Atkārtoti uzpildāmi iepakojumi – nododami un vairākkārt lietojami dzērienu iepakojumi, kas
paredzēti šim mērķim
RHF – maksa par mazumtirdzniecības pakalpojumu – maksa, ko centrālā IDS maksā
mazumtirgotājiem, lai segtu ar depozīta iepakojuma savākšanu saistītās tiešās izmaksas.
RVM – iepakojuma pieņemšanas automāts, ko izmanto depozīta iepakojuma savākšanai
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1. PROBLĒMAS UN UZDEVUMI
1.1.

No piedrazošanas līdz jūras piesārņojumam

Regulāri ceļmalu, mežu un pludmaļu attīrīšanas pasākumi, satraucoša un nepārskatāma
atkritumu statistika, globālā sasilšana, kvalitatīva dzeramā ūdens trūkums, jūru un okeānu
piesārņojums, izzūdošas dzīvnieku sugas, lielpilsētu gaisa piesārņojums, kā arī piedrazošana ir
modernās pasaules un, protams, arī Baltijas valstu realitāte. Piedrazošana izpaužas daudzos
veidos, un to izraisa vairāki iemesli. Specifiskākā atkritumu apsaimniekošanas terminoloģijā
bieži vien tiek izdalīta piedrazošana, atkritumu izgāšana brīvā dabā vai nelikumīga atkritumu
izgāšana. Lai arī šādu nelikumīgas, ar atkritumiem saistītas uzvedības modeļu apkarošanai
vajadzīgi dažādi līdzekļi, videi radītā negatīvā ietekme bieži vien ir vienāda. Parasti tas ir ainavu,
sabiedrisku vietu un augsnes, kā arī ūdenstilpju un, visbeidzot, jūru un okeānu piesārņojums.

Piedrazojuma sastāvs dažādās valstīs, reģionos un teritorijās (piemēram, ceļmalās, parkos,
pludmalēs) atšķiras. Tas ir atkarīgs no patēriņa līmeņa un veida, kā arī no pastāvošās atkritumu
savākšanas sistēmas. Vairākumā Eiropas Savienībā veikto piedrazojuma pētījumu ir
konstatēts, ka nozīmīga piedrazojuma daļa ir dzērienu taras radītais piedrazojums.1 Tas
izskaidrojams tādējādi, ka dzērienus bieži vien patērē ārpus mājām un, ja nav pieejama
pienācīga savākšanas sistēma vai cilvēkiem ir nepietiekama izpratne, dzērienu tara var nonākt
dabā.

Piedrazojuma attīrīšana var izrādīties ļoti darbietilpīga un dārga nodarbe. Ar piedrazošanu
saistītās izmaksas nav viegli aprēķināt, tomēr pētījumā „Piedrazošana un nelikumīga atkritumu
izgāšana Anglijā2” sniegts salīdzinošs secinājums: „Tā kā piedrazojumu savāc vairākas dažādas
1
Piemēram, dažādi veiktie pētījumi liecina, ka Anglijā bezalkoholisko un alkoholisko dzērienu iepakojums veido
līdz 32,4 % (INCPEN, 2014, Composition of litter in Scotland, http://docplayer.net/21365525-Composition-oflitter-in-scotland-2014-survey-by-keep-scotland-beautiful-commissioned-by-incpen.html) un Nīderlandē 16 % no
visa piedrazojuma (Hoppe et al, 2013, Street litter reduction programs in the Netherlands: Reflections on the
implementation of the Dutch litter reduction program for 2007 - 2009. Lessons from a public private partnership
in environmental policy, Environmental Engineering and Management Journal 12 (2013), 8, 1657-1668).
Sadalījuma pamatā ir „vienību skaits”, nevis svars. Ņemot vērā vairāku citu piedrazojumā reģistrēto vienību vieglo
svaru, ar dzērieniem saistītā iepakojuma īpatsvars ir nozīmīgi augstāks. Igaunijā 2013. gadā pirms depozītu
sistēmas ieviešanas dzērienu taras īpatsvars veidoja līdz pat 80 % no visa ceļmalu piedrazojuma (SEI Tallinn,
Pakendi ja pakendijäätmete kogumissüsteemide analüüs, Report, 2003).
2
https://www.publications.parliament.uk/pa/cm201415/cmselect/cmcomloc/607/607.pdf
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organizācijas un piedrazojuma savākšana bieži vien ir daļa no citiem darbiem, piemēram, ielu
tīrīšanas, ir sarežģīti iegūt precīzu piedrazojuma savākšanas izmaksu summu. Tomēr ir skaidrs,
ka precīzākais izmaksu novērtējums — no 717 līdz 850 miljoniem sterliņu mārciņu — vietējām
pašvaldībām nozīmē ievērojamus izdevumus.” Arī Baltijas valstīs vietējās pašvaldības un citas
valsts iestādes (piemēram, valsts mežu apsaimniekotāji) katru gadu tērē ievērojamas summas
piedrazotu teritoriju un nelikumīgu atkritumu izgāšanas vietu sakopšanai.

Turklāt piedrazošanai ir vairāki blakusefekti, jo „pierādījumi liecina, ka zems vietējās vides
kvalitātes līmenis ir saistīts ar citu likumpārkāpumu un sabiedrisko nekārtību pieaugumu, vēl
vairāk pastiprinot vietējai sabiedrībai radītās problēmas”3. Daļa piesārņojuma nokļūst
ūdenstilpēs un visbeidzot arī jūrās un okeānos. Jūras piesārņojums un īpaši plastmasas radīts
piesārņojums Apvienoto Nāciju Organizācijas (ANO) darba struktūru UNEP un UNEA līmenī tiek
atzīts par vienu no mūsu laika draudiem. UNEP 2016. gadā publicēja visaptverošu pētījumu
„Jūrā nonākušie plastmasas atkritumi un mikroplastmasa – pasaules mēroga mācībstundas un
izpēte turpmākas darbības rosināšanai un politikas izmaiņu virzīšanai”. Saskaņā ar šo pētījumu
katru gadu mūsu jūrās un okeānos nonāk vismaz 8 miljoni tonnu plastmasas, veidojot 80 % no
visa jūrā nonākušā piedrazojuma – no virszemes ūdeņiem līdz dziļūdens nogulsnēm.

Arī Eiropas Savienībā jūras piedrazojums sāk kļūt par aktuālu problēmu. No vienas puses, tā
tiek risināta saistībā ar darbu pie aprites ekonomikas, it īpaši saskaņā ar gaidāmo ES stratēģiju
attiecībā uz plastmasu, un, no otras puses, saskaņā ar Jūras stratēģijas pamatdirektīvu, kurā
jūras piedrazojums iekļauts kā viens no kritērijiem laba Eiropas jūras vides stāvokļa
sasniegšanai.

Jūras piedrazojuma samazināšana ir nozīmīga arī Baltijas jūras reģionā. HELCOM (Baltijas jūras
vides aizsardzības komisija – Helsinku komisija) ir Baltijas jūras valstīm izstrādājusi reģionālu
rīcības plānu par jūras piedrazojumu, ko pieņēma 2015. gadā ar mērķi līdz 2025. gadam
sasniegt nozīmīgu jūras piedrazojuma samazinājumu. HELCOM Reģionālais rīcības plāns par
jūras piedrazojumu nosaka standartus un prasības katrai HELCOM valstij (tostarp Latvijai)

3

http://www.keepbritaintidy.org/leqse-2013-14/184/20/1/1550/43/o/3fa36755-1564-4606-ae8c-5b232c66c394
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pieņemto saistību izpildei. Sākot ar 2020. gadu, regulāri jāpārskata veikto pasākumu
efektivitāte.

Plastmasa acīmredzami ir visbiežāk sastopamais piedrazojuma materiāls. Baltijas jūrā
plastmasa veido aptuveni 70 % no jūras piedrazojuma. Vairāki starptautiski pētījumi liecina,
ka lielu daļu no jūras plastmasas piedrazojuma veido plastmasas dzēriena pudeļu un pudeļu
korķīšu/vāciņu radīts piedrazojums.4 Jūras piedrazojums ne tikai atstāj ietekmi uz vidi, bet tam
ir arī spēcīgs sociāli ekonomisks aspekts. Jūras piedrazojums var ietekmēt cilvēku darbību un
veselību, samazināt tūrisma un atpūtas vērtību vai radīt tiešas izmaksas piedrazojuma
likvidēšanai.

Iepakojuma depozīta sistēma – ieguldījums piedrazojuma samazināšanai
Kā liecina iepakojuma depozīta sistēmu (IDS) ieviesušo valstu pieredze, labi izstrādāta un
apsaimniekota IDS var efektīvi samazināt piedrazojuma, tostarp arī jūras piedrazojuma
veidošanos. Pamatā būdams ar tirgu saistīts risinājums, IDS vienlīdz ir arī „paraugprakse
vides jomā” (jo ļauj sasniegt ļoti augstu savākšanas līmeni) un rada acīmredzamas uzvedības
un sistēmas izmaiņas, kas pozitīvi ietekmē piedrazojuma samazināšanu. Salīdzinājumā ar
alternatīvām vai paralēlām atkritumu savākšanas sistēmām IDS priekšrocība ir finansiālā
motivācija. Tā īpaši labi darbojas tādās valstīs kā Igaunija, Latvija un Lietuva, kur naudas
stimulam kā savākšanas sistēmas pamatam ir būtiska nozīme.

Pirms depozīta sistēmas ieviešanas Igaunijā tika analizēts ceļmalās sastopamā
piedrazojuma sastāvs. Analīze tika veikta, izmantojot 2003. gadā organizētās sakopšanas
kampaņas datus. Līdz pat 80 % no savāktā piedrazojuma bija dzērienu tara. Lielākā daļa no
dzērienu taras bija plastmasas pudeles un alumīnija skārdenes.5 Pēc depozīta sistēmas
ieviešanas (2005. g.) ceļmalu piesārņojuma apjoms Igaunijā ievērojami samazinājās.

Projekts „Marlin”, 2013. g. http://www.cbss.org/wp-content/uploads/2012/08/marlin-baltic-marine-litterreport.pdf
Pilotprojekts “4 Seas” – plastmasas reciklēšanas cikls un ietekme uz jūras vidi. Konkrētu gadījumu izpēte par
plastmasas ciklu un tā nepilnībām četrās Eiropas reģiona jūru teritorijās, Eiropas Komisija. Arcadis. Projekta Nr.
BE011102328 | Nobeiguma ziņojums| 10-01-2012
5
SEI Tallinn (2003), Pakendi ja pakendijäätmete kogumissüsteemide analüüs, Report, 2003
4
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Ceļmalu piedrazojuma pētījuma apsekojums, ko veica divus gadus pēc IDS ieviešanas
Igaunijā, liecināja, ka dzērienu taras īpatsvars bija samazinājies zem 10 % no visa
piedrazojuma. Turklāt Igaunijas valsts mežu apsaimniekošanas administrācija norādīja, ka
līdz ar IDS ieviešanu Igaunijas mežos ir ievērojami samazinājies dzērienu pudeļu
piedrazojuma apjoms.

Arī Eiropas Komisija ir atzinusi, ka plašāka IDS ieviešana ES valstīs varētu papildus
plastmasas taras atkārtotas lietošanas un reciklēšanas pieaugumam palīdzēt samazināt arī
jūras piedrazojumu. Nesen Igaunijas pludmalēs veiktā piedrazojuma uzraudzība
(Plastmasas projekts 2017–2018) liecina, ka savāktajā piedrazojumā praktiski vairs nav
atrodama dzērienu tara.

1.2.

Atkritumu apsaimniekošanas hierarhija un aprites ekonomika

Pamatdirektīvā par atkritumiem (2008/98/ES) ir noteikts atkritumu apstrādes tiesiskais
regulējums ES, kura mērķis ir aizsargāt vidi un cilvēku veselību, uzsverot pareizas atkritumu
apsaimniekošanas, reģenerācijas un reciklēšanas nozīmi, lai ES nodrošinātu resursu efektivitāti
un ilgtspējīgu atkritumu apsaimniekošanu. Direktīvas 4. pantā ieviests ļoti svarīgs atkritumu
apsaimniekošanas hierarhijas jēdziens, kas ir noteicis prioritāru secību ilgtspējīgas atkritumu
apsaimniekošanas darbībām, lai samazinātu radīto atkritumu apjomu un uzlabotu vispārējo
atkritumu apsaimniekošanas procesu.
Eiropas Savienība ir aizstājusi tradicionālās atkritumu apsaimniekošanas pieeju, ko veido trīs
R (no angļu val. „Reduce, Reuse, Recycle” – samazināt, izmantot atkārtoti, reciklēt), ar sīkāk
izstrādātu piecu pasākumu atkritumu apsaimniekošanas hierarhiju, kurā darbības uzskaitītas
prioritārā secībā no vislabvēlīgākās līdz mazāk labvēlīgākai, raugoties no vides viedokļa.
Visieteicamākais risinājums ir novēršana, tad atkārtota lietošana, reciklēšana un enerģijas
reģenerācija. Kur vien iespējams, šie risinājumi jāpiemēro, pirms tiek izlemts izmantot
utilizāciju kā galēju risinājumu. Mērķis ir gūt no produktiem un materiāliem maksimālu
labumu, vienlaikus radot minimālu atkritumu daudzumu. Atkritumu apsaimniekošanas
hierarhija nosaka prioritāšu secību atkritumu materiālu apsaimniekošanai, un tādējādi tā ir
9

pamats visu ES dalībvalstu atkritumu apsaimniekošanas sistēmu izstrādei. No atkritumu
apsaimniekošanas hierarhijas viedokļa atkārtota lietošana ir ieteicamāka par reciklēšanu.
Atkārtotas lietošanas nozīmīgums ir atzīts arī pārejā uz aprites ekonomiku. Uz atkārtotu
lietošanu vērsti pasākumi faktiski sekmē izvairīšanos no atkritumiem; piemēram, atkārtoti
izmantojama vai uzpildāma iepakojuma alternatīva varētu būt vienreiz lietojams
iepakojums, ko varētu izmest, t. i., tas kļūtu par atkritumiem uzreiz pēc produkta atvēršanas
un patērēšanas. Tā kā atkārtoti uzpildāms dzērienu iepakojums var tikt izmantots vairākas
reizes, praktiski līdz pat 20 un vairāk reizēm, nozīmīgs ir savākšanas shēmas un savākšanas
apjoma jautājums. Augstu atkārtotas uzpildīšanas ciklu līmeni iespējams sasniegt vienīgi ar
efektīvu tukšā iepakojuma savākšanu, t. i., ar augstiem nodošanas rādītājiem. Tas nozīmē,
ka jābūt atkārtoti uzpildāma iepakojuma sistēmai, kas uzpildītājam sniedz garantijas, ka ar
katru ciklu, kas nonāk tirgū, tiek nodots lietderīgs atkārtoti uzpildāmā iepakojuma
daudzums. Mēs uzskatām, ka uzņēmējiem jābūt būtiski ekonomiski motivētiem, lai izvēlētos
atkārtoti uzpildāmu/izmantojamu iepakojumu, piemēram, izmantojot programmu, kas
vērsta uz energoefektīvām un modernām atkārtoti uzpildāmu pudeļu mazgāšanas iekārtām
dzērienu ražotnēs.

1. attēls. Atkritumu apsaimniekošanas hierarhijas modelis (avots: autors – Rauno Rāls).
Tomēr vairākumam materiālu un atkritumu veidu reciklēšana paliek galvenais atkritumu
apsaimniekošanas risinājums, piemēram, plastmasas atkritumu enerģijas reģenerācija un
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dažu, piemērotāku, galvenokārt minerālu atkritumu, apglabāšana atkritumu poligonos, kā arī
stikla lauskas (kā atkritumi).
Aprites ekonomikas jēdziens tika ierosināts jau 1989. gadā. Tas ir daudz plašāks par atkritumu
apsaimniekošanas hierarhiju, un tajā ietilpst viss cikls, sākot no ieceres, izejvielu ieguves,
ražošanas, piegādes un patēriņa fāzes, kā arī radīto atkritumu savākšana un apstrāde. Savā
ziņā aprites ekonomikas pieejā ir iekļauta visa atkritumu apsaimniekošanas hierarhija, lai gan
aprites ekonomikas galvenais uzsvars ir tieši hierarhijas augšējā daļa. Tādējādi sadedzināšana
un pat apglabāšana netiek pilnīgi izslēgta, jo atsevišķiem ierobežotiem atkritumu veidiem
atsevišķos noteiktos, konkrētos un iepriekš apstiprinātos apstākļos abi šie atkritumu
apsaimniekošanas pamatrisinājumi varētu tikt uzskatīti par lietderīgiem. Šodien atkritumu
apsaimniekošanas hierarhija un aprites ekonomikas principi ir ES vides un ekonomikas
politikas pamats.
Aprites ekonomikas jēdziens ES tiek apspriests kopš 2014. gada un joprojām tiek uzsvērts arī
saistībā ar produktu aprites cikla atkritumu apsaimniekošanas daļu, tādēļ turpmāk tiks
sagatavoti citi juridiskie instrumenti, kas attiecas uz izstrādes un sākotnējo ražošanas posmu.
Atkritumu radīšanas novēršana, visu piemēroto materiālu augsta efektivitāte un augstas
kvalitātes reciklēšana joprojām ir visas aprites ekonomikas pieejas pamatjautājumi. ES aprites
ekonomikas pakotne (AEP) stājās spēkā 2018. gada jūlija sākumā. Eiropas Komisija AEP
ietvaros sagatavoja četrus likumdošanas priekšlikumus, nosakot jaunus atkritumu
apsaimniekošanas mērķus attiecībā uz atkārtotu lietošanu, reciklēšanu un apglabāšanu
poligonos, nostiprinot atkritumu rašanās novēršanas nosacījumus un ražotāja paplašināto
atbildību un vienkāršojot definīcijas, informējot par saistībām un mērķu aprēķinu metodēm.
Pēc likumdošanas procedūras pabeigšanas 2018. gada 30. maijā tika parakstīti galīgie akti.
Dalībvalstīm ir pienākums līdz 2020. gada 5. jūlijam transponēt direktīvas valstu tiesību aktos.
Tagad tiek gaidīts, ka ES dalībvalstis līdz 2025. gadam sasniegs 55 %, līdz 2030. gadam – 60 %
– un līdz 2035. gadam 65 % reciklēšanas līmeni. Iepakojuma ziņā dalībvalstu mērķis ir līdz
2025. gadam reciklēt 65 % un līdz 2030. gadam – 70 % no visa iepakojuma. Tomēr salīdzinoši
augsti individuālie mērķi ir izvirzīti arī atsevišķiem iepakojuma materiāliem (plastmasai – 55 %,
kokam 30 %, melnajiem metāliem 80 %, alumīnijam 60 %, stiklam 75 %, papīram un
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kartonam 85 %). Aprites ekonomikas iepakojuma atkritumu elements ir būtisks, jo tas izdarīs
spiedienu uz dalībvalstu (tostarp Latvijas) iepakojumu atkritumu sistēmu, lai tā reciklētu vairāk
iepakojuma materiālu, un tādējādi tas ietekmēs iepakojuma ražotājus, jo, lai sasniegtu jaunos
augstos reciklēšanas mērķus, lielāka uzmanība jāpievērš tirdzniecības iepakojuma (jo īpaši
plastmasas, stikla un alumīnija) savākšanai un reciklēšanai.

Depozīta sistēma – ieguldījums atkārtotas lietošanas un reciklēšanas mērķu
sasniegšanā
IDS kopumā atbalsta atkritumu apsaimniekošanas hierarhijas principa lietojumu. IDS
atbalsta ne tikai reciklēšanu, bet arī iepakojuma rašanās novēršanu un atkārtotu lietošanu.
Ja radīti pareizi priekšnosacījumi, IDS sekmē atkārtoti lietojama/uzpildāma iepakojuma
izmantošanu vai vismaz sniedz vajadzīgās garantijas šāda iepakojuma saglabāšanai tirgū.
Piemēram, Igaunijas un Lietuvas IDS ir nodrošinājušas augstu atkārtotas izmantošanas
apjomu un arī dzērienu taras reciklēšanu; labi funkcionējošas un rentablas IDS ir sniegušas
Igaunijas un Lietuvas ražotājiem ekonomisku stimulu atkārtotas uzpildes infrastruktūras
saglabāšanai un izveidei.

Vairāku ES valstu pieredze liecina, ka obligāta IDS ir izrādījusies ļoti sekmīga, nodrošinot ļoti
augsta savākšanas un reciklēšanas līmeņa sasniegšanu.6 Salīdzinājumā ar alternatīvām vai
paralēlām sistēmām IDS priekšrocība ir finansiālā motivācija. Pierādījies, ka depozīta
summa ir nozīmīgs stimuls un sekmē būtiskus nodošanas/savākšanas rādītājus. Valstis,
kurās darbojas plastmasas taras depozītu shēmas, parasti sasniedz aptuveni 80–95 %
augstus reciklēšanas rādītājus.7 Kā rāda Igaunijas pieredze, IDS ir rentabla alternatīva, kas
sniedz iespēju veikt tirdzniecības iepakojuma (dzērienu taras) savākšanu valsts mērogā.
Tādās valstīs kā Igaunija, Latvija un Lietuva ir sarežģīti izveidot rentablu savākšanas tīklu
lauku teritorijās.

6

Eunomia, 2011. Options and Feasibility of a European Refund System for Metal Beverage Cans.
http://ec.europa.eu/environment/waste/packaging/cans/map.htm
7
EAC, 2017. Plastic Bottles: Turning Back the Plastic Tide. The House of Commons Environmental Audit
Committee, UK.
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IDS nodrošina alternatīvu finansēšanas mehānismu dzērienu taras savākšanai un
reciklēšanai, pamatojoties uz principu „piesārņotājs maksā”. Igaunijas IDS pieredze dzērienu
taras jomā liecina, ka ražotāju izmaksas var būt samērā zemas. Parasti labi funkcionējošā
IDS galvenie shēmas finansējuma avoti ir neizpirktais depozīts kopā ar savāktajiem augstas
kvalitātes materiāliem. Tomēr IDS rentabilitāte ir atkarīga no shēmas administratīvās
uzbūves un īstenošanas. Labi izveidotā IDS pastāvīgie finansiālie un vides ieguvumi parasti
pārsniedz sistēmas apsaimniekošanas izdevumus. Pamatojoties uz iepriekš minēto pozitīvo
ietekmi, plašāka IDS ieviešana ES valstīs varētu sniegt efektīvu un rentablu alternatīvu, kas
ļauj īstenot jaunos, augstos iepakojuma reciklēšanas mērķus.

Tāpēc IDS kopumā atbalsta atkritumu apsaimniekošanas hierarhijas principa lietojumu, jo,
pareizi radot priekšnosacījumus, iepakojuma depozīta sistēmas var sekmēt uzpildāma
iepakojuma izmantošanu vai vismaz sniedz vajadzīgās garantijas šāda iepakojuma
saglabāšanai tirgū. Gaidāms, ka IDS iekļautais vienreizlietojamais iepakojums varētu
nodrošināt daudz lielākus savākšanas apjomus nekā alternatīvi savākšanas risinājumi.
Vienlaikus tas nodrošina ļoti kvalitatīvus materiālus, kas dod iespēju veikt attiecīgo
materiālu augstas kvalitātes reciklēšanu.

1.3.

Augstas kvalitātes reciklēšana

ES Atkritumu apsaimniekošanas direktīvas 2008/98/EK 3. pantā ir definēts, ka „pārstrāde
[reciklēšana] ir jebkāda reģenerācijas darbība, kurā atkritumu materiālus pārstrādā
produktos, materiālos vai vielās to sākotnējam vai citam nolūkam. Jēdzienā ir ietverta
organisku materiālu pārstrāde, bet nav ietverta enerģijas reģenerācija un iestrāde materiālos,
ko lietos kā kurināmo vai aizbēršanai”. Praksē tas nozīmē, ka atkritumi jāapstrādā un
jāpārstrādā līdz stāvoklim, kurā tie atbilst produktu prasībām.

Vēl viens svarīgs jautājums, kas attiecas uz reciklēšanas jēdzienu, ir saistīts ar “augstas
kvalitātes reciklēšanas” politikas mērķi. ES Atkritumu apsaimniekošanas direktīvā izteikts
vispārējs aicinājumu, ka “Dalībvalstis veic pasākumus, lai veicinātu kvalitatīvu pārstrādi
[reciklēšanu]”, tomēr tas paredzēts, pamatojoties uz labāku nošķiršanu izcelsmes vietā, nevis
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tieši uz apstrādes procesu līmeni. Tiešām, labāk sašķiroti materiāli ir labāk piemēroti
reciklēšanai, tomēr tas ne vienmēr tiek nodrošināts. Reciklēšanas procesu izpratnē praksē lieto
arī jēdzienu „pārstrāde zemākas kvalitātes produktos”, kur rezultātam ir produkta statuss,
tomēr tādējādi produktam salīdzinājumā ar sākotnējo produktu ir zemāka vērtība. Tas var
notikt piemaisījumu dēļ, kad vienā materiālu plūsmā nokļūst dažādi materiāli, piemēram,
dažādas plastmasas, taču arī nevēlami piemaisījumi, piemēram, ēdiena atliekas, stikla
piemaisījumi plastmasā, keramikas piemaisījumi stiklā u. c. „Pārstrāde zemākas kvalitātes
produktos” nozīmē arī atkritumu materiālu reciklēšanu produktos, kas, visticamāk, pēc tam
netiks reciklēti atpakaļ augstākas kvalitātes materiālos, kas savukārt nozīmē sākotnējo
materiālu vērtības galīgu zaudējumu. Piemēram, ja dažādi plastmasas vai polimēru materiāli
tiek sajaukti kopā ar noteiktiem jauktas plastmasas izstrādājumiem (būvmateriāliem), nevar
droši uzskatīt, ka pēc tam, kad šis produkts tiks savākts kā atkritumi, to vispār varētu atkal
reciklēt.

Ja stikla lauskas tiek izmantotas kā grants un smilts aizstājējs, ražojot bruģakmeņus vai līdzīgus
būvmateriālus, tiek zaudēta stikla faktiskā vērtība. Stikla pārkausēšana ļauj ievērojami ietaupīt
stikla ražošanai nepieciešamo enerģiju, tādēļ stikla pievienošana betonam mazinās iespēju
izmantot šādu risinājumu nākotnē. Šāds zemas kvalitātes ceļš reciklēšanā tiek izmantos divu
iemeslu dēļ – pirmkārt, reciklēšanas mērķi parasti tiek definēti, nosakot pienākumu pārstrādāt
materiālus atpakaļ produktā, bet nenorādot sīkāk, tieši kādā produktā vai kādos procesos;
otrkārt, šādu risinājumu pamatā ir paša atkritumu materiāla zemā kvalitāte. Protams, pastāv
tehniski risinājumi, kā šķirot un tīrīt jauktus materiālus, tomēr vairākumā gadījumu šādi
risinājumi arī sadārdzina reciklēšanas procesus.

ES Atkritumu apsaimniekošanas direktīvas pamatnostādnes8 risina „augstas kvalitātes
reciklēšanas” jautājumu arī attiecībā uz labāk organizētu nošķiršanu izcelsmes vietā un
savākšanu, t. i., paredzēts, ka plašāk tiek izmantota nevis jaukta savākšana, bet gan savākšanas
risinājums, kura pamatā ir materiāls (piemēram, metāli, stikls vai pat dažādās krāsās sašķirots

8

http://ec.europa.eu/environment/waste/framework/pdf/guidance_doc.pdf
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stikls, plastmasa, papīrs vai kartons vai tikai kāda daļa no visiem kopā, stikla un papīra
atdalīšana u. c.). Tomēr, arī izmantojot šādu īpaši izstrādātu savākšanas sistēmu, izcelsmes
vietā nošķirtiem materiāliem joprojām nepieciešama papildu šķirošana, lai sasniegtu vidējus
reciklēšanas nozares kvalitātes standartus.

Ir izstrādātas metodes noteiktu materiālu atdalīšanai arī no jauktiem sadzīves atkritumiem (vai
atkritumu pārstrādes pārpalikumiem), un dažos gadījumos šādi atdalītu materiālu kvalitāte
varētu būt pieņemama, tomēr bieži vien tā ir zemāka nekā izcelsmes vietā nošķirtiem
materiāliem, tādējādi kavējot „augstas kvalitātes reciklēšanas” mērķa sasniegšanu.

Depozīta sistēma – ieguldījums augstas kvalitātes reciklēšanā
Vēl viens pozitīvs apstāklis ir, ka iepakojuma materiālam, kas savākts, izmantojot IDS, ir
daudz augstāka kvalitāte salīdzinājumā ar tradicionālo savākšanas sistēmu (jo īpaši
piemājas atkritumu konteineru vai taras savākšanas sistēmu). Tas savāktajiem atkritumu
materiāliem rada augstāku resursu efektivitāti, jo tos iespējams reciklēt daudz lielākos
apjomos un augstākā līmenī (piemēram, pārtikas nozares līmeņa pudeļu reciklēšana par
pudelēm). Savāktajiem augstas kvalitātes materiāliem ir arī augstāka ekonomiskā vērtība.
Tas ir svarīgs aspekts, ņemot vērā Ķīnas aizliegumu reciklētu atkritumu importam.

IDS spēj nodrošināt augstākās iespējamās kvalitātes materiālus no pēcpatēriņa iepakojuma,
dodot iespēju labākajā iespējamajā veidā sasniegt „augstas kvalitātes reciklēšanas mērķi”.
Tā kā IDS parasti darbojas ar tirdzniecības iepakojuma materiāliem, piemēram, stiklu,
metālu un plastmasu (stikla pudelēm, alumīnija un tērauda skārdenēm, PET plastmasas
pudelēm), tad visus šos materiālus iespējams nodalīt arī pēc krāsas (stikla, PET) vai citām
kvalitātes prasībām (magnētiskas vai nemagnētiskas metāla skārdenes, plastmasas pudeles
ar apvalku no parastām u. c.). Ja rastos nepieciešamība pēc sarežģītākas nodalīšanas,
iespējams, lai nākotnē nodalītu augu valsts izcelsmes PET vai bioloģiski noārdāmu
plastmasu no vispārējās plūsmas, šādi nodalīšanas risinājumi varētu tikt izstrādāti arī IDS,
jo parasti IDS strādā ar EAN koda atpazīšanu, ļaujot katru iepakojumu precīzi nodalīt,
pamatojoties uz iepriekš reģistrētu informāciju par izstrādājumu.
15
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2. DAĻA NO RISINĀJUMA – DZĒRIENU IEPAKOJUMA DEPOZĪTU
SISTĒMAS BŪTĪBA
2.1.

Depozītu sistēmas vēsture un ieskats mūsdienās

Pirms mūsdienu depozīta sistēmām tika izmantotas „pārdot un pirkt” sistēmas, kurās
ekonomisko motivāciju atpirkt stikla pudeli vai burku faktiski radīja paša iepakojuma vērtība.
Tās līdzinājās mūsdienu IDS tādējādi, ka patērētājam parasti bija iespēja nodot tukšo taru un
saņemt par to maksu. Šādas struktūras pamatā parasti nebija centralizētas sistēmas, un tā bija
veiksmīga, kamēr vien ražotājiem, parasti vietējām dzērienu ražotnēm un citiem dzērienu
ražotājiem, bija interese par noteikta veida taras vienībām. Ja mainījās taras vienību standarti,
kas reizēm notika vienlaikus ar vispārējām ekonomiskajām izmaiņām ražošanas līnijās,
atpirkšana tika apturēta. Protams, šādās „pārdot un pirkt” sistēmās tika iekļautas tikai
atkārtoti uzpildāmas pudeles, jo uzpildītāji tās pieprasīja kā konkurētspējīgu alternatīvu
pastāvīgai jaunu taras vienību iegādei. Vairākās Eiropas valstīs šāda katrai vietai pielāgota
„pārdot un pirkt” sistēma darbojās jau 19. gs. beigās, t. i., kopš tirgū plašāk ienāca pudelēs
pildīti dzērieni.

Piemēram, zviedri bieži vien ar lepnumu stāsta, ka viņu stikla pudeļu depozīta savākšanas
sistēma tika ieviesta jau 1884. gadā un 1885. gadā pirmo reizi tika standartizētas pudeles.
Tomēr faktiski mēs varam teikt, ka sākotnēja tipa depozītu sistēma darbojās diezgan daudzās
Eiropas valstīs. Turklāt jānorāda, ka neatkarīgi no daudziem vides aizsardzības un citiem
trūkumiem padomju okupācijas laikā (līdz 20. gs. 90. gadu sākumam) Eiropas austrumdaļā,
tostarp Latvijā, tāpat kā daudzās citās valstīs, bija funkcionējoša stikla pudeļu nodošanas
sistēma. Cilvēki īpašos taras nodošanas punktos varēja nodot alus, piena un citas stikla pudeles
un burkas, par katru vienību saņemot samaksu. Piedāvātā summa cilvēkus motivēja savākt un
nodot dzērienu taru.

Aprakstītās sistēmas lielā mērā palika nemainīgas līdz 20. gs. 80. gadiem, kad dzērienu
iepakojuma sektorā notika straujas izmaiņas – lai gan alumīnija skārdenes tika ieviestas jau
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20. gs. 50. gados9 un PET pudeles tika izgudrotas 1967. gadā10, Rietumeiropā tās sāka plaši
izmantot 20. gs 80. gados, vienlaikus radot nepārprotamas problēmas, piemēram,
piedrazojumu

u. c.

Ievērojamu

daļu

atkārtoti

pildāmo

stikla

pudeļu

nomainīja

vienreizlietojamās alumīnija skārdenes un PET pudeles, populārs kļuva arī vienreizlietojamais
stikls, un visi šie materiāli netika pieņemti pastāvošajās „atpirkšanas” sistēmās.

Reakcija uz šo situāciju vienlaikus ar pieaugošajām bažām par vides aizsardzību, kā arī
atkritumu apstrādes jautājumu izpratne un aktualizēšanās politiskajā dienaskārtībā kopumā
radīja pamatu īpašam iepakojuma atkritumu tiesību aktu principam par „ražotāju paplašinātu
atbildību” (EPR) (DE 1991. g. u. c.) un sekmēja ražotājus pārstāvošu organizāciju (PRO)
veidošanos saistībā ar tā dēvēto „dažāda sastāva materiālu” savākšanu. Turklāt vairākās valstīs
tā ietekmēja dzērienu vienreizlietojamās taras depozītu sistēmas izveidi, vairākumā gadījumu
izmantojot arī EPR principu.

Šādas depozītu sistēmas, lai gan dažos gadījumos šaurākā apjomā nekā šodien, tika izveidotas
(sk. 2. attēlu) Zviedrijā (1984), Islandē (1989), Somijā (1996) un Norvēģijā (1999). Otrais IDS
atvēršanas vilnis sākās vispirms 2002. gadā Dānijā, nākamā bija Vācija (2006), Nīderlande
(2005) un Igaunija (2005). Jaunākā taras depozītu programmas ieviesēja ir Lietuva, kas to sāka
īstenot 2016. gada februārī. Tikai ES vien vairāk nekā 130 miljoni cilvēku dzīvo valstīs, kurās
darbojas depozītu sistēmas. To izmanto arī vairākumā Kanādas provinču, 10 ASV štatos un lielā
daļā Austrālijas (Dienvidaustrālijā, Ziemeļu teritorijās un Jaundienvidvelsā). Turklāt šobrīd
daudzas Eiropas valstis apsver IDS ieviešanu vai jau ir pieņēmušas par to lēmumus, piemēram,
Skotija, Anglija, Malta, Kipra, Portugāle, Rumānija, Turcija, Latvija un citas valstis.
Laika gaitā depozītu jautājumu risināšana ES likumdošanā ir mainījusies. Tā kā obligātā IDS
jautājums ES tiesību aktos nav ticis sīki reglamentēts kopš Direktīvas par iepakojumu un
izlietoto iepakojumu (PPWD), kas tika izdota 1994. gadā, tas ir devis iemeslus juridiskiem
strīdiem Eiropas Savienības Tiesas līmenī, kas 2004. 1112gadā sniedza atzinumu, ka dalībvalstīm
9

https://en.wikipedia.org/wiki/Aluminum_can
https://en.wikipedia.org/wiki/Polyethylene_terephthalate
11
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A62002CJ0309
12
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A62001CJ0463
10
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ir tiesības noteikt arī obligātas IDS sistēmas ar atsevišķiem vispārējiem nosacījumiem. Sīkāk
šos nosacījumus ES komisija izstrādāja 2009.13 gadā izdotajā paziņojumā, kas ir ļoti labs
pārspriedumu avots atbilstīgi spēkā esošajiem ES tiesību aktiem, ja dalībvalsts apsver obligātās
IDS ieviešanu. Analizējot pašreiz ES dalībvalstīs darbojošos IDS nosacījumus, iespējams
konstatēt, ka dažos jautājumos tās visās varētu nedarboties pilnīgi vienādi, kā to savā
paziņojumā izskaidrojusi ES Komisija. Tādējādi vairāki ar IDS apsaimniekotāju (un
apsaimniekošanu) saistīti jautājumi, galvenokārt jautājums par PRO, vēl nesen ES līmenī
gandrīz netika reglamentēti, pilnīgi atstājot to ES dalībvalstu ziņā.

2. attēls. Dzērienu iepakojuma depozīta sistēmas Eiropā, iezīmētas zaļā krāsā (avots: autors –
Rauno Rāls).

Tā dēvētajā ES aprites ekonomikas pakotnes „atkritumu apsaimniekošanas pakotnē” citu
Direktīvas par iepakojumu un izlietoto iepakojumu (94/64/EK) grozījumu vidū, kas veikti ar

13

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2009.107.01.0001.01.ENG
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2018. gada maijā pieņemto Direktīvu 2018/852/EK14, vairāki svarīgi grozījumi veikti arī IDS
jautājumā. Pirmkārt, tiek skaidri rosināts izveidot IDS un šajā saistībā vairs nevilcināties, un
PPWD izvirzītie reciklēšanas mērķi tai sniedz nopietnu pamatojumu. ES Atkritumu
apsaimniekošanas direktīvas (2018/851/EK)15 grozījumos izvirzītas vairākas vispārīgas prasības
ražotāja atbildības shēmu izveidei, nosakot dažus vispārīgus reglamentējošus noteikumus to
atļauju/akreditāciju procedūrām, turklāt jāievieš daudz citu aspektu gan PRO modeļos, gan
IDS. Līdz ar priekšlikuma projektu Direktīvai par konkrētu plastmasas izstrādājumu ietekmes
uz vidi samazināšanu (COM/2018/340 final – 2018/0172 (COD))16 diskusijās par IDS netiešā
veidā ir parādījies jauns līmenis. Cita starpā šajā direktīvā ir iekļauts arī dalībvalstu pienākums
līdz 2025. gadam savākt ne mazāk par 90 % no visām tirgū laistajām PET pudelēm. Lai gan ir
iespējams atrast piemērus, kur gandrīz tāds pats savākšanas apjoms sasniegts, neizmantojot
IDS (Flandrija Beļģijā), tomēr vairākumā gadījumu šādus savākšana līmeni varētu būt
iespējams sasniegt, tikai izmantojot IDS.
Latvijā 2018. gadā veiktā sabiedriskā viedokļa aptauja
liecina, ka iedzīvotāji uzskata IDS par instrumentu
piedrazojuma samazināšanai, atkritumu šķirošanas
uzlabošanai un resursu reģenerācijas uzlabošanai
(sk. 3. attēlu). Tomēr tā sniedz arī papildu ieguvumus,
tostarp

rada

reciklēšanas

darbvietas
nozari,

un

stimulē

nodrošinot

vietējās

kvalitatīvākus

materiālus.

3. attēls. Latvijas sabiedriskā viedokļa aptauja (2018) liecina, ka IDS galvenokārt varētu
samazināt piedrazojumu un uzlabot atkritumu šķirošanu un resursu reģenerāciju.
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https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A62001CJ0463
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1541356211572&uri=CELEX:32018L0851
16
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/TXT/?uri=CELEX%3A52018PC0340
15
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2.2.

Depozīta sistēmas būtība un galvenās ieinteresētās personas

Tradicionālās iepakojuma savākšanas sistēmās iepakojumu un izlietoto iepakojumu
galvenokārt savāc, izmantojot savākšanas konteineru tīklu, kas parasti ir pieejams atkritumu
savākšanas centros vai savākšanas punktos dažādās publiski pieejamās vietās. Turklāt tiek
izmantota piemājas atkritumu konteineru savākšanas sistēma, kurā iepakojumu savāc no
mājsaimniecībām. Izmantojot šādas tradicionālas sistēmas, klienti sistēmā tiek iesaistīti
galvenokārt brīvprātīgi, proti, viņi paši nogādā iepakojumu uz savākšanas punktiem,
konteineriem vai piemājas atkritumu konteineriem. Iepakojuma / izlietotā iepakojuma
savākšanas sistēmas panākumi lielā mērā ir atkarīgi no patērētāju izpratnes par vides
aizsardzību un ar saistīto motivāciju. Parasti klienta galvenā motivācija ir iespēja nodot
iepakojumu (atkritumus) bez maksas vai par zemāku cenu nekā jaukto sadzīves atkritumu
savākšanas sistēmā.

IDS ir tukšu dzērienu iepakojumu (taras) savākšanas sistēma, kas stimulē šāda veida
iepakojumu nodošanu speciālos savākšanas punktos, izmantojot atmaksājamu depozītu. No
patērētāja viedokļa tas darbojas līdzīgi kā automašīnu nomā, kur pirms iznomāšanas jāatstāj
kredītkartes numurs, un tajā tiek rezervēta noteikta apstiprināta summa (iemaksātais
depozīts); ja automašīna tiek atdota bez bojājumiem, rezervētā nauda tiek atgriezta
(atmaksātais depozīts). To var attiecināt uz dzērienu iepakojumu kontekstu – patērētājs dodas
uz pārtikas veikalu, lai iegādātos maizi un desu, kā arī ūdeni un bezalkoholiskos dzērienus.
Dzērienu produkti (ūdens, bezalkoholiskais dzēriens vai alus un citi) atrodas plauktā ar cenu
zīmēm, kurās norādīta produkta cena + depozīta summa (piemēram, 10 centi par vienu
iepakojumu). Patērētājs samaksā produkta cenu un depozīta summu atkarībā no tā, cik
dzērienu iepakojumu viņš ir iegādājies. Kad iegādātie dzērienu produkti ir patērēti, patērētājs
noliek tukšos iepakojumus malā. Atkarībā no klienta paradumiem vai tā, cik mājās ir brīvas
vietas, klients reizi mēnesī vai nākamajā reizē, kad dodas uz pārtikas veikalu, paņem līdzi
tukšos iepakojumus, nodod tos veikala savākšanas punktā un saņem čeku. Pēc iepirkšanās
maksājot pie kases par iepirkumiem, viņš pasniedz čeku, un no pirkuma summas tiek atņemta
atgrieztā iepakojuma depozīta summa, proti, viņš saņem savu depozīta summu atpakaļ.
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4. attēlā parādītas klienta funkcijas un ieskats IDS. Īsumā process ir šāds: patērētājs samaksā
depozīta summu, pēc tam iegādājas dzērienu un saņemt summu atpakaļ, kad nodod tukšo
taru vienā no norādītajiem savākšanas punktiem. Patērētāja ērtību labad depozīta iepakojumu
savākšanas punkti tradicionāli tiek izvietoti pie mazumtirdzniecības veikaliem. Patērētāji var
nodot depozīta iepakojumu veikalā pie kases – to sauc par manuālu savākšanu – vai īpaši tam
paredzētā vietā veikala telpās vai ārpus tām (piemēram, veikala autostāvvietā), kur atrodas
RVM (iepakojuma pieņemšanas automāts), tā tiek dēvēta par automātisku savākšanu.

Ja klients nolemj nenodot tukšo dzērienu iepakojumu, viņš depozītu zaudē. Standarta IDS
sistēmā šāda neizpirkta depozīta summa tiek izmantota, lai segtu ar depozīta iepakojumu
savākšanu un apstrādi saistītos izdevumus.

4. attēls. Klienta un mazumtirgotāja mijiedarbība IDS (avots: Eesti Pandipakend).

Klienta skatījumā IDS ir pavisam vienkārša un saprotama. „Virtuves puse”, proti, visi procesi,
sākot ar savākšanu, loģistiku un beidzot ar pilnu iepakojuma reciklēšanu, noteikti ir daudz
sarežģītāka. Tādēļ, lai ieviestu ilgtspējīgu depozītu sistēmu, visiem galvenajiem tirgus
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dalībniekiem ir cieši jāsadarbojas. Paši būtiskākie IDS stūrakmeņi ir tieši šīs ieinteresētās
personas – patērētāji, mazumtirgotāji, nozare (ražotāji/importētāji). Turklāt svarīga nozīme
IDS sistēmas mijiedarbībā ir loģistikas uzņēmumiem un reciklētājiem.

IDS darbības pamatprincips ir ražotāja atbildība, kas izriet no valdības spiediena uz nozari,
liekot uzņemties atbildību par atkritumu apsaimniekošanu, iepakojuma savākšanu u. c. Īsi
sakot, valdība gaida, ka tirgus galvenās ieinteresētās personas, kas laiž tirgū milzīgus
iepakojuma apjomus, iespējami maksimālā līmenī organizēs arī tā savākšanu. Turklāt valdība
uzskata, ka attiecībā uz IDS arī mazumtirgotāji ir „piesārņotāji”, proti, viņi palīdz laist tirgū
milzīgu daudzumu dzērienu iepakojuma, un tādējādi arī viņiem jāuzņemas atbildība par šā
iepakojuma savākšanu. Šī filozofija, kas mazumtirgotājus un ražotājus sasēdina vienā „laivā”,
ir iekļauta dažādos tiesību aktos un norāda uz valdības cerībām, ka abas būtiskās tirgus
ieinteresētās personas ar pilnu atbildību darbosies attiecībā uz iepakojumu, jo šis produkts
tiek pastarpināti iepludināts tirgū. Tādēļ centrālo IDS organizāciju parasti izveido nozare un
mazumtirgotāji, darbojoties kā ražotāja atbildības organizācija, ievērojot iepakojuma un
izlietotā iepakojuma tiesību aktu pamatnostādnes un/vai ministrijas vai norīkotās valsts
iestādes piešķirto akreditāciju.

Veidojot centrālo IDS organizāciju, tiek izstrādāta sistēmas struktūra, saskaņoti ieguldījumi.
Parasti nozare iegulda centrālās organizācijas un tās iepakojuma apstrādes centra izveidē, bet
mazumtirgotāji iegulda iepakojuma savākšanas infrastruktūrā. Abu IDS ieinteresēto personu
interesēs ir izveidot iespējami efektīvu sistēmu, lai nozarei garantētu minimālas izmaksas un
mazumtirgotājiem maksimālu apkalpošanas kvalitāti.

5. attēlā ir parādītas IDS ieinteresētās personas un to mijiedarbība. Naudas plūsmas shēma ir
šāda:
Ø kad produkts tiek laists tirgū, ražotājs iemaksā depozīta naudu centrālajā IDS – viens
no tās uzdevumiem ir darboties kā depozīta turētājai; nozare nesedz depozīta naudas
izmaksas, jo, laižot produktu tirgū (pārdodot mazumtirgotājam vai izplatīšanas
centram), dzērienu produkts tiek pārdots par cenu + depozīta vērtību; vienlaikus
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ražotājs maksā centrālajai IDS par iepakojumu arī nozares maksu, ko izmanto depozīta
iepakojuma savākšanai un reciklēšanai;
Ø mazumtirgotājs pēc produkta iepirkšanas no ražotāja vai izplatīšanas centra ievieto
produktu plauktā, norādot produkta cenu + depozītu, proti, arī mazumtirgotājs nesedz
depozīta naudas maksu;
Ø process

pretējā

virzienā – patērētājs

iemaksā

depozītu

mazumtirgotājam,

mazumtirgotājs iemaksā depozītu nozarei, un nozare to iemaksā centrālajai IDS
organizācijai, kas naudu patur, līdz tā tiek atdota patērētājam;
Ø pēc tam, kad patērētājs ir nodevis iepakojumu mazumtirgotājam, patērētājs saņem
savu depozīta naudu atpakaļ; mazumtirgotājs nesedz depozīta izmaksas, jo saņem
atpakaļ depozīta naudu no centrālās IDS organizācijas atbilstoši saskaņotajai uzskaitei
aprēķinam un iepakojuma kustībai; turklāt mazumtirgotājs saņem maksu par katra
iepakojuma apkalpošanu.

5. attēls. IDS ieinteresētās personas un to mijiedarbības shēma (avots: Eesti Pandipakend).

Iepakojums no visiem depozīta iepakojuma savākšanas punktiem tiek nosūtīts uz centrālās IDS
organizācijas apkalpošanas centriem, kur tiek veikta uzskaite, šķirošana un sagatavošana
reciklēšanai. Viss no manuālās savākšanas punktiem saņemtais iepakojums tiek uzskaitīts, un
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mazumtirgotājiem tiek iemaksāti depozīta maksājumi atbilstoši norādītām uzskaites
procedūrām; viss RMV savāktais un pie mazumtirgotāja sapresētais iepakojums tiek saņemts
un sašķirots atkarībā no vajadzīgā materiāla veida vai sastāvdaļām.

Centrālās IDS organizācijas apkalpošanas centros visi saņemtie materiāli tiek apstrādāti,
sagatavoti un pēc tam nosūtīti uz IDS centrālo organizāciju saskaņā ar partneriem, t. i.,
reciklētājiem. Atkarībā no IDS organizācijas, kā arī materiāla veida parasti reizi gadā vai divos
gados tiek izsludināts konkurss par augstas kvalitātes IDS materiāla pārdošanu.
Vienreizlietojamā stikla tara (OWG) tiek pārdota stikla rūpnīcām, kur to 1200 °C temperatūrā
kausē, lai ražotu jaunu stikla produkciju, galvenokārt pudeles un burkas. Skārdenes nosūta
īpašiem reciklētājiem, kuri tās kausē 710 °C temperatūrā, iegūstot sekundāro alumīniju, kas ir
piemērots jaunu skārdeņu ražošanai pārtikas nozarē vai citās nozarēs, piemēram, būvniecības
vai autobūves nozarē. PET pudeles nosūta reciklētājiem, kas ražo pārslas, kuras var izmantot
pārtikas rūpniecībā, t. i., tiek ievērots modelis „pudeļu reciklēšana par pudelēm”, vai arī tās
var izmantot tekstilrūpniecībā šķiedru ražošanai. Turklāt PET pudeles (jo īpaši dažādu krāsu
PET) iespējams pārdot, lai no tām ražotu jaunu PET pārtikas taru vai izturīgas būvniecībā
izmantojamas siksnas.
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3. IGAUNIJAS DEPOZĪTA SISTĒMAS MODELIS
3.1.

Atbilstošās tiesību normas un ieinteresētās personas

Igaunijā depozītu sistēmas ieviešanai paredzēto tiesību aktu izstrādi veicināja vairāki faktori.
Turpmāk norādīti galvenie teorētiskā pamatojuma punkti un iemesli.
ü 1997.–2003. gadā Igaunija piedalījās sarunās, lai kļūtu par Eiropas Savienības
dalībvalsti, kas savukārt nozīmēja sagatavošanos ES tiesību aktu, tostarp, protams, arī
Iepakojuma direktīvas, pieņemšanai.
ü 2004. gadā Igaunija kļuva par ES dalībvalsti, un, vienlaikus sākot aktīvu atkritumu
apsaimniekošanas hierarhijas principu pieņemšanu, bija nepieciešamas straujas
pārmaiņas, lai sasniegtu ES Iepakojuma direktīvā 94/62/EK noteiktos reģenerācijas
mērķus. Tādēļ Igaunijā izstrādāja jaunu Atkritumu apsaimniekošanas likumu un
Iepakojuma likumu.
ü Tirgus virzīta pārstrādājamo atkritumu pieņemšanas sistēma (1994. gada Iepakojuma
likums) ar 60 % reģenerācijas mērķi bija grūti uzraugāma un negodīga attiecībā pret
patērētājiem, jo piedāvāja tikai daļējus pakalpojumus pilsētās, atstājot lauku teritorijas
bez savākšanas iespējām.17
ü Lai saglabātu atkārtoti uzpildāmo stikla dzērienu pudeļu sistēmu un sniegtu iespēju tās
sekmīgai attīstībai.
ü Tika novērots, ka iedzīvotāju rīcība ir izteikti vērsta uz patēriņu un nepietiekami uz
vides aizsardzību.
ü Tomēr vēl no padomju okupācijas laika bija dzīva spēcīga praktiska un pozitīva pieredze
par dažāda stikla iepakojuma „depozītam līdzīgu” nodošanas sistēmu, kas liecināja par
cerībām un gatavību savākt un reciklēt iepakojumu.

Igaunijas IDS sāka darboties 01.05.2005. saskaņā ar Iepakojuma likumā18 (stājās spēkā
01.06.2004.) paredzētajiem noteikumiem, kas reglamentēja visus Igaunijas tirgū laistā
iepakojuma un izlietotā iepakojuma aspektus. Ar šo pašu Iepakojuma likumu pirmo reizi tika

17
18

P. Eek, Igaunijas Vides ministrija https://issuu.com/pazaliuok/docs/p-eek-deposit-est-pres-riga-8-12
https://www.riigiteataja.ee/en/eli/ee/Riigikogu/act/507012019009/consolide
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ieviesta arī dzērienu iepakojuma depozīta sistēma, nosakot, ka tās izveide un pārvaldība ir
obligāta ražotājiem/importētājiem, kā arī mazumtirgotājiem. Iepakojuma likums stājās spēkā
kopā ar grozījumiem Iepakojuma akcīzes nodokļa likumā19, garantējot finansiālu motivāciju
depozīta sistēmas ieviešanai.

Kopumā 2004. gadā pieņemtais Iepakojuma likums ieviesa pilnu ražotāja atbildības shēmu ar
tajā iekļautām dažāda veida sistēmām, t. i., depozīta sistēmu attiecībā uz dzērieniem ar zemu
alkohola saturu un bezalkoholiskajiem dzērieniem un taras savākšanas sistēmu pārējam
iepakojumam. Preču pārdevējam (gan ražotājam, gan mazumtirgotājam) ir likumā noteikts
pienākums pārdošanas punktā vai tā tiešā tuvumā pieņemt no patērētāja pārdoto iepakojumu
un iepakojuma atkritumus. Tas attiecas arī uz dzērienu depozīta iepakojumu, padarot Igaunijas
IDS par obligātu.

Saskaņā ar Iepakojuma likumu depozīts iepakojumam tiek piešķirts par iepakojuma vērtību,
kas tiek pievienota vienas pārdošanas vienības cenai. Iepakojuma saistības nodrošina, ka
noteiktais depozīts iepakoto preču cenai tiek pievienots visa preču pārdošanas cikla laikā, un
pēc katra nodošanas darījuma tiek veikti norēķini. Uz neilgu laika posmu iepakojuma cenai tiek
pievienota depozīta vērtība, un, nododot iepakojumu savākšanas punktā, patērētājs saņems
to atpakaļ. Iepakojumam, uz kuru attiecas depozīts, jābūt arī attiecīgi marķētam.

Lai arī Iepakojuma likuma procedūrā ir paredzētas ražotāja saistības attiecībā uz depozīta
sistēmu, to izpilde tiek nodrošināta ar Iepakojuma akcīzes nodokļa likumu, kurā noteikti ļoti
konkrēti reģenerācijas un reciklēšanas mērķi kopā ar iespējamiem akcīzes nodokļa līmeņiem.
2004. gadā, kad likums tika izstrādāts, tika izveidots pakāpeniski sasniedzamu mērķu līmenis.
Iepakojuma likumā noteiktie depozīta iepakojumi ir pilnīgi atbrīvoti no akcīzes nodokļa tikai
turpmāk norādītos gadījumos:
ü līdz 2005. gada 1. janvārim ir reģenerēti vismaz 60 procenti PET un stikla
ü līdz 2006. gada 1. janvārim ir reģenerēti vismaz 63 procenti PET un stikla

19

https://www.riigiteataja.ee/en/eli/ee/Riigikogu/act/504072017009/consolide
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ü līdz 2007. gada 1. janvārim ir reģenerēti vismaz 65 procenti PET un stikla
ü līdz 2008. gada 1. janvārim ir reģenerēti vismaz 70 procenti PET un stikla
ü līdz 2009. gada 1. janvārim ir reģenerēti vismaz 75 procenti PET un stikla
ü līdz 2012. gada 1. janvārim ir reģenerēti vismaz 85 procenti PET un stikla
Kas attiecas uz metāla iepakojumu ar depozītu (alumīnija un tērauda skārdenēm), līdz
2010. gada 1. janvārim bija jābūt reģenerētiem vismaz 50 procentiem – šāda aprēķina pamatā
tolaik bija fakts, ka skārdenēs iepakotus dzērienus Igaunijā iegādājās ievērojams skaits Somijas
tūristu, tomēr šī tēma gandrīz izzuda, kad Igaunija nolēma no 2017. gada ievērojami
paaugstināt alkohola akcīzes nodokļus.

Ja reģenerācijas mērķi nav sasniegti, iepakojuma akcīzes nodoklis atbilstoši materiālu veidiem
tiek piemērots turpmāk norādītajā veidā.

Ar nodokli apliekamais iepakojums

Akcīzes maksājums, eiro/kg

Stikls

0,60

Plastmasa

2,50

Metāls

2,50

Papīrs, kartons, t.sk. kompozītmateriālu kartons

1,20

Koksne

1,20

1. tabula. Igaunijas iepakojuma akcīzes nodokļa līmeņi (avots:
https://www.riigiteataja.ee/tolkelisa/5040/7201/7009/annex.pdf# ).

Iepakojuma

likumā

arī

mazumtirgotājus

uzskata

par

“piesārņotājiem”,

tādēļ

mazumtirgotājiem, kas pārdod tādu dzērienu iepakojumu, uz kuriem attiecas depozīts,
jāorganizē arī to savākšana. Iepakojuma likumā tas tiek reglamentēts šādi:
ü mazumtirgotājam, kas pārdod preces, kuras iepakotas iepakojumā ar depozītu, nav
pienākuma pieņemt atpakaļ iepakojumu, par kuru ir noteikts depozīts, ja tirdzniecības
telpu platība ir mazāka par 20 kvadrātmetriem un tās atrodas blīvi apdzīvotā teritorijā;
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ü ja iepakoto preču pārdevēja tirdzniecības telpu platība ir 200 kvadrātmetri vai vairāk,
pārdevējs tirdzniecības vietā tirdzniecības laikā organizē tāda iepakojuma nodošanas
pieņemšanu, kuram ir noteikts depozīts;
ü ja

iepakoto

preču

pārdevēja

tirdzniecības

telpu

platība

ir

mazāka

par

200 kvadrātmetriem, pārdevējs var organizēt tāda iepakojuma pieņemšanu, kuram ir
noteikts depozīts, ārpus tirdzniecības vietas apkalpojamās teritorijas robežām, tomēr
veikt to tirdzniecības vietas tirdzniecības laikā un tikai ar pašvaldības piekrišanu; jāņem
vērā, ka gadījumā, ja iedzīvotāju blīvums kādā teritorijā ir mazāks par 500 iedzīvotājiem
uz vienu kvadrātkilometru, tad apdzīvotajās vietās, kas atrodas šīs pašvaldības
teritorijā, jābūt vismaz vienai iepakojuma pieņemšanas vietai.
Ņemot vērā iepriekš minēto, kas sniedza īsu pārskatu par Igaunijas valdības veiktajiem
likumdošanas pasākumiem, lai mudinātu ieviest depozīta sistēmu cīņai ar piedrazošanu,
lielākās tirgus ieinteresētās personas (ražotāji, importētāji, mazumtirgotāji) bija spiestas
izveidot centrālo depozīta organizāciju, kas darbojās kā ražotāju atbildības organizācija, – Eesti
Pandipakend OÜ.
Īpašumtiesības un uzdevums organizēt šādu dzērienu iepakojumu savākšanu visefektīvākajā
veidā ir kopīgi ražotājiem un mazumtirgotājiem, ražotājiem šajā procesā ieņemot vadošo
pozīciju. Lai arī lielākajā daļā valstu IDS struktūra ir samērā līdzīga, iespējams, ka īpašuma daļu
ziņā ir atšķirības. Igaunijas depozītu sistēmas īpašumtiesības ir sadalītas starp ražotājiem un
mazumtirgotājiem, izmantojot to pārstāvošās organizācijas; vadošās funkcijas ir ražotājiem ar
75 % daļu (6. attēls).
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6. attēls. Igaunijas IDS centrālās organizācijas īpašumtiesības (avots: Igaunijas depozītu
sistēma, www.eestipandipakend.ee).

Veidojot IDS centrālo organizāciju, tika izmainīta sistēmas struktūra un panākta vienošanās
par ieguldījumiem. Ražotāji ieguldīja līdzekļus centrālās organizācijas un tās iepakojuma
apstrādes centra izveidē, savukārt mazumtirgotāji investēja iepakojuma savākšanas
infrastruktūrā. Mazumtirgotāji noteiktā periodā savu ieguldījumu saņēma atpakaļ ar
mazumtirdzniecības apsaimniekošanas maksas starpniecību, t. i., vienīgi ar izmaksām saistītu
maksu par katru iepakojumu, ko centrālā IDS maksāja mazumtirgotājiem par savākšanu.
Igaunijā, līdzīgi kā jebkurā IDS, abu IDS ieinteresēto personu interesēs ir izveidot pēc iespējas
efektīvāku sistēmu, kas garantētu minimālas izmaksas ražotājiem (nozarei) un maksimālu
pakalpojumu kvalitāti mazumtirgotājiem.

Šobrīd Igaunijas IDS ir iesaistīti aptuveni 340 ražotāju/importētāju klientu, kuriem ir vairāk
nekā 10 000 dažādu produktu, kas reģistrēti centrālās depozītu organizācijas iepakojuma
reģistrā, kurš reizi gadā tiek arī atjaunināts atbilstoši uzskaitei. Aktīvo iepakojumu skaits ir
3500, proti, tādu iepakojumu, kas katru dienu tirgū tiek piegādāti un no tirgus savākti.
Attiecībā uz mazumtirgotājiem ir noslēgts vairāk nekā 350 līgumu, kas attiecas uz aptuveni
850 mazumtirdzniecības veikaliem, kuri apvienoti EST IDS savākšanas infrastruktūrā.

3.2.

Sistēmas tvērums, depozīta vērtība
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Igaunijas IDS aptver vienreizlietojamus un atkārtoti uzpildāmus dzērienu iepakojumus. Tie ir
vienreizlietojama plastmasas tara (galvenokārt PET), skārdenes (gan alumīnija, gan tērauda)
un stikla tara. Likumā ir noteikts, ka atkārtoti uzpildāms iepakojums ir plastmasas un stikla
tara, bet reāli tirgū tiek piegādāta un savākta tikai atkārtoti uzpildāma stikla tara.

Likums attiecas uz dzērienu iepakojumu tilpumu no 0,1 līdz 3,0 litriem, kas ir visbiežāk
sastopamā šādu iepakojumu ietilpība, tomēr šajā diapazonā ņem vērā arī automātiskās
savākšanas tehniskās iespējas, proti, iepakojuma pieņemšanas automātu (RVM) tehniskās
specifikācijas. Par depozīta dzērieniem noteikti šādi produkti: alus, bezalkoholiskie dzērieni
(piemēram, limonāde, enerģijas dzēriens un citi), ūdens (arī minerālūdens un citi), alkoholiskie
dzērieni ar zemu etanola saturu (sidrs, bumbieru sidrs, džins un citi), sulas, sulas koncentrāti
un nektāri.

Depozīta līmenis saskaņā ar likumu noteikts ne zemāks par 0,03 EUR; depozīta līmenis likumā
nav reglamentēts, bet ir noteikts ar vides ministra lēmumu pēc galvenās ražotāja atbildības
depozīta organizācijas ieteikuma. Noteiktās depozīta vērtības jānosaka vismaz 12 mēnešu
periodam, tomēr realitātē depozīta maiņa netiek veikta biežāk kā pēc 3–4 gadiem. Kad EST IDS
sāka darboties, tam bija noteikti diferencēti depozītu līmeņi, proti, mazajiem PET
iepakojumiem un skārdenēm 0,50 EEK (aptuveni 0,03 EUR), bet lielajiem PET un stikla tarai –
1 EEK (aptuveni 0,06 EUR). No 2011. gada līdz 2015. gadam depozītu līmeņi tika mainīti šādi –
mazajiem PET iepakojumiem 0,04 EUR, visiem pārējiem materiālu veidiem – 0,08 EUR. 2015.
gadā visas depozīta vērtības tika vienādotas par vienu depozīta vērtību visiem materiāliem
0,10 EUR, kas ir spēkā arī pētījuma sagatavošanas laikā.

Depozīta līmeņu zelta likums ir tāds, ka tam jābūt pietiekami augstam, lai motivētu patērētājus
atdot tukšo taru, bet vienlaikus pietiekami zemam, lai nemotivētu pārāk daudz ar krāpšanu
saistītu darbību. Turklāt, ja nepieciešams, vienmēr ir vieglāk nākotnē depozīta vērtības
palielināt, bet daudz grūtāk, reizēm pat neiespējami, tās samazināt. Piemēram, ja patērētāji ir
nopirkuši lielu skaitu depozīta iepakojumu, vienmēr var izlemt, ka tagad noguldījuma vērtība
būs augstāka pat tiem iepakojumiem, kas tika pirkti par zemāka līmeņa cenu. Patērētājs no tā
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necieš, tās ir tikai IDS izmaksas, kas ir ļoti sīki jāaprēķina. Bet, ja kāds vēlas samazināt depozīta
vērtību, tehniski ir gandrīz neiespējami atšķirt vecā un jaunā depozīta līmeņa iepakojumu, un
tādējādi patērētājs ciestu zaudējumus. Protams, ir iespējams mainīt EAN kodus kopā ar
depozīta vērtības samazināšanos, taču tas ir dārgs pasākums, un autori šādu praksi neiesaka.

3.3.

Savākšanas infrastruktūra

IDS galvenokārt izmanto divu veidu savākšanas shēmas: tā dēvēto „depo risinājumu”, kad
iepakojumi tiek aizvesti atpakaļ uz īpašiem centralizētiem savākšanas punktiem, un atgriešanu
mazumtirdzniecībā, kad patērētāji nodod iepakojumus vietējiem mazumtirgotājiem. Minētie
īpašie savākšanas punkti parasti atrodas atkritumu savākšanas punktos vai kādā citā attālākā
objektā, kas negarantē patērētāju ērtības un vienkāršu piekļūšanu. Igaunijā darbojas
centralizēta IDS ar „atgriešanas mazumtirdzniecībā modeli”, kas nozīmē, ka patērētājiem
radīsies vienkārša izpratne, ka ar minimālām pūlēm, proti, dodoties uz tuvumā esošo
mazumtirdzniecības veikalu, iespējams atgūt savu naudu un darīt kaut ko labu pilsētai un
dabiskajai videi.

Mazumtirgotāji var saņemt atpakaļ depozīta iepakojumu, izmantojot manuālu vai RVM
savākšanu. Tas pats attiecas uz Igaunijas IDS ar mērķi nodrošināt maksimālu RVM vākšanu, lai
nodrošinātu efektivitāti visā sistēmā. To var panākt, ja visā savākšanas infrastruktūrā tiks
uzstādīts pēc iespējas vairāk RVM ar presēšanas ierīcēm. Uz vietas sapresētie materiāli līdz
minimumam samazinās krāpšanu, nodrošinās efektīvāku loģistiku un arī savāktā iepakojuma
apstrādi, kad tas tiks sagatavots reciklēšanai. Igaunijā jau 80 % no kopējā vienreizlietojamā
depozīta iepakojuma apjoma tiek sapresēti mazumtirdzniecības veikalos, tātad tiek sapresētas
arī PET un skārdenes. Kopumā 2018. gadā Igaunijas mazumtirgotāja depozīta iepakojuma
savākšanas infrastruktūrā 6 % bija manuāla savākšana, bet 94 % – RVM savākšana.

Tāpat kā presēšanas ierīcēm, arī visiem RVM, kas ienāk Igaunijas tirgū, ir ļoti sīks specifikāciju
saraksts, kurām tiem jāatbilst, tāpat arī akreditācijas process. RVM ir šādas tehniskās funkcijas:
Ø EAN koda nolasīšana ar 360 grādu iespējām;
Ø svara atpazīšana;
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Ø jaunākajām tehnoloģijām atbilstoša formas atpazīšana;
Ø metālu detektors;
Ø vairāki citi sensori, kas samazina patērētāju krāpšanās iespējas;
Ø beigu fāzē slēgti konveijeri;
Ø presēšanas kvalitāte, kas nepieļauj iepakojuma atkārtotu izmantošanu, vienlaikus
nesasmalcinot iepakojumu gabalos.

Igaunijā mazumtirgotāji izmanto veikalos ierīkotus savākšanas punktus, kas ir ērti
patērētājiem, un arī sākotnējie ieguldījumi tajos ir mazāki, turklāt darbības izmaksas atkarībā
no veikala var būt zemākas salīdzinājumā ar kiosku risinājumu. Veikalā ierīkota savākšana
nenozīmē, ka RVM jāatrodas veikala tirdzniecības zālē, bet gan kādā vietā veikala ēkā. Tas
samazina RVM uzstādīšanas un savākšanas punkta tīrīšanas un apkures izmaksas. Ja
mazumtirgotāja telpās RVM nebija iespējams uzstādīt, tika izmantots kiosku risinājums ārpus
veikala, parasti pie autostāvvietas. Igaunijā mazumtirgotāji izmanto vairākus simtus kiosku.
Kiosku risinājumam varētu būt vajadzīgs lielāks ieguldījums, jo salīdzinājumā ar nelieliem
pielāgojumiem veikala teritorijā RVM ir papildus jābūvē īpašs kiosks. Tomēr kiosku risinājumi
ir diezgan populāri un varētu radīt lielākus ieņēmumus, jo galvenokārt atrodas stāvvietās, kas
ļauj tiem vieglāk piekļūt ar automašīnām, tiek nodrošināts komforts, kā arī lielāki nodošanas
apjomi.

Kā jau sākumā tika minēts, mazumtirgotāji iegulda līdzekļus savākšanas infrastruktūrā, bet
saņem savu naudu atpakaļ, izmantojot kompensāciju mehānismu – tā dēvēto
mazumtirdzniecības apsaimniekošanas maksu, par ko vienojusies centrālā IDS un Igaunijas
Mazumtirgotāju asociācija. Mazumtirdzniecības apsaimniekošanas maksai (RHF) jāsedz
veikalu tiešās izmaksas, kas rodas, no patērētājiem savācot iepakojumu ar depozīta
marķējumu un nododot to IDS. Vienošanās starp mazumtirgotājiem un IDS paredz, ka IDS segs
tiešos izdevumus par iepakojuma ar depozīta marķējumu savākšanu, un mazumtirgotāji no šīs
darbības negūs peļņu.
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Igaunijas centrālajai IDS tieši līgumi ir tikai ar mazumtirgotājiem, un tiem maksā ikmēneša
depozīta naudu un mazumtirdzniecības apsaimniekošanas maksu par katru savākto
iepakojuma vienību. Tomēr mazumtirgotāji var organizēt savākšanu atšķirīgi, un liela daļa
Igaunijas mazumtirgotāju (nedaudz vairāk par 50 %) apkalpo iepakojuma savākšanas punktus,
izmantojot savus darbiniekus, proti, viņi tikai iegādājas vai iznomā RVM (ja tiek izmantota RVM
savākšana) un organizē darba gaitu uz vietas savā uzņēmumā. Daži mazumtirgotāji izmanto
ārpakalpojumus līdzīgi kā drošības vai tīrīšanas pakalpojumus, un maksā pakalpojumu
sniedzējam nolīgtu ikmēneša maksu vai maksu par vienu iepakojumu.

Iepakojums no visiem depozīta iepakojuma savākšanas punktiem, kas atrodas pie
mazumtirgotājiem, tiek nosūtīts uz centrālo IDS organizācijas apkalpošanas centru Tallinā, kur
tiek veikta uzskaite, šķirošana un sagatavošana reciklēšanai. Visu iepakojumu, kas saņemts no
manuālās savākšanas punktiem, uzskaita un par to mazumtirgotājiem veic depozīta
maksājumus saskaņā ar norādīto uzskaites kārtību, savukārt visu RVM savākto iepakojumu,
kas sapresēts pie mazumtirgotāja, saņem un sašķiro pēc nepieciešamā materiāla veida vai
frakcijām (piemēram, tērauda skārdenes, kas atdalītas no alumīnija skārdenēm, PET sašķirotas
caurspīdīgajā un jauktajā frakcijā un tamlīdzīgi).

Visi sagatavotie materiāli tiek nosūtīti uz centrālo EST IDS organizāciju atbilstoši partneriem,
t. i., reciklētājiem. Vienreizlietojamo stikla taru (OWG) nosūta uz stikla fabrikām, kur to izkausē
1200 °C temperatūrā, lai varētu ražot jaunus stikla izstrādājumus, galvenokārt jaunas pudeles
un burkas. Skārdenes nosūta speciāliem reciklētājiem, kuri tās kausē 710 °C temperatūrā,
iegūstot sekundāro alumīniju, kas ir piemērots jaunu skārdeņu ražošanai pārtikas nozarē vai
citām nozarēm, piemēram, būvniecības vai autobūves nozarēm. PET pudeles nosūta
reciklētājiem, kas ražo pārslas, kuras var izmantot pārtikas nozarē, t. i., tiek ievērots modelis
„pudeļu reciklēšana par pudelēm”, vai arī tās var izmantot tekstilrūpniecībā šķiedru ražošanai.
Turklāt PET pudeles iespējams izmantot, lai no tām ražotu jaunu PET pārtikas taru vai izturīgas
būvniecībā izmantojamas siksnas.
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3.4.

Sistēmas specifika

Turpmāk sniegtas Igaunijas IDS raksturīgās pazīmes.
ü Ražotāja atbildības organizācija – darbojas, ievērojot paplašinātu ražotāja atbildību.
ü Bezpeļņas princips – tiesību normās jau ir iestrādāts princips, ka gadījumā, ja kādā gadā
varētu būt gūta peļņa, to nevar dot īpašniekiem, bet tikai ieguldīt sistēmas stabilitātē
un attīstībā.
ü Obligāta – pieprasīta likumā, izpildi nodrošina iepakojuma akcīzes nodokļa draudi.
ü Centralizēta – centralizēts modelis nozīmē, ka depozīta uzņēmums kopā ar depozīta
maksu nosaka un saņem arī „ražotāja maksu” (to dēvē arī par nozares maksu par vienu
iepakojumu) un maksā mazumtirgotājiem „pieņemšanas kompensāciju” (ko dēvē arī
par mazumtirdzniecības apsaimniekošanas maksu), tam pieder savāktie materiāli un
neizmaksātie depozīti kā daļa no IDS operatora izmaksu segšanas. Turklāt tam pieder
iepakojuma apstrādes centri, un tas nosaka un reglamentē visus saistītos procesus.
ü Ministrijas akreditācija – sistēmu akreditē Vides ministrija, turklāt tas nozīmē, kas
vismaz reizi gadā to kontrolē ministrijas padotībā esošā struktūrvienība – Igaunijas
Vides inspekcija.
Igaunijas IDS stiprās puses20.
ü Moderni informācijas tehnoloģiju risinājumi – augsta līmeņa informācijas tehnoloģiju
sistēma kopā ar komercizpētes analītiskajiem rīkiem, tīkla risinājumu ražotājiem, FTP
servera risinājumu RVM datu uzkrāšanai, dažādām saskarnēm utt.
ü Diferencēta EAN kodēšanas shēma – divu kodu sistēma ar finansiālu stimulu, kas
nozīmē, ka centrālā IDS ļauj sistēmā izmantot gan starptautiskos, gan valsts
(iekšzemes) EAN kodējumus, ļaujot par to lemt ražotājam/importētājam. Tomēr tas
rada stimulu iekšzemes EAN kodiem, izmantojot diferencētas nozares maksas, proti,
augstāku maksu par starptautisko EAN kodēšanu un zemāku maksu par iekšzemes EAN
kodēšanu.
ü Kontrole – krāpšana ir jebkuras IDS vājais punkts, jo tajā ir iesaistīta nauda, un depozītu
tara ir vislikvīdākie aktīvi. Igaunijas IDS bija pilnīgu kontroles pasākumu noteikšanas
aizsācēja; tie ir absolūti IDS stūrakmeņi, jo IDS jau no pirmās dienas jābūt labi izveidotai
un funkcionējošai divjoslu (pārdošanas un atgriešanas puses) kontroles sistēmai.
ü Pieredze un pastāvīga attīstība – sistēma, kas aktīvi darbojas pēdējos 14 gadus, tomēr
nekad nav pārstājusi attīstīties; nepārtraukta izaugsme un tehnoloģiju attīstība ir
garantējusi panākumus.

20

Intervija ar EST IDS valdes locekli Urki 07.02.2019.
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Igaunijas IDS skaitļos
Vienreizlietojamais iepakojums

2018. gada novērtējums*

2017. gads

Pārdošanas apjoms, milj. vienību

277

291

Atpakaļnodotās taras apjoms, milj.

240

231

PET, atgriešanas līmenis

86 %

88 %

Skārdenes, atgriešanas līmenis

96 %

74 %

90 %

89 %

vienību

Vienreizlietojama

stikla

tara,

atgriešanas līmenis
2. tabula. Igaunijas IDS atgriešanas rādītāji 2017. un 2018. gada novērtējums (lielais EST IDS
skārdeņu nodošanas apjoma pieaugums radies no ļoti liela Igaunijas skārdeņu pārdošanas samazinājuma, kas ir
aktīva „degvīna tūrisma” rezultāts – igauņi pērk alkoholu Latvijā).
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4. LIETUVAS DEPOZĪTA SISTĒMAS MODELIS
4.1.

Atbilstošās tiesību normas un ieinteresētās personas

2013. gadā Lietuvā tika savākti tikai 53,8 % izlietotā iepakojuma. Reciklēšanas ziņā tas nozīmē,
ka netika sasniegts ES 60 % reciklēšanas mērķis. Arī PET pudeļu reciklēšana bija zemā līmenī –
zem 33 %. Pēc tam, kad tika analizēta sekmīga IDS īstenošana citās ES dalībvalstīs un novērtēti
tās ieguvumi – piedrazojuma ievērojama samazināšanās un augstas kvalitātes reciklējama
materiāla izmantošanas veicināšana –, Lietuvas Vides ministrija 2013. gada aprīlī ierosināja
depozīta izmantošanas procesu, gadu vēlāk ar parlamenta starpniecību iesniedzot grozījumus
Likumā par iepakojumu un iepakojumu atkritumu apsaimniekošanu21.

No 2016. gada februāra Lietuvā tika ieviesta vienreizlietojamās dzērienu taras depozīta
kompensācijas sistēma. Līdz tam depozīts tika piemērots tikai atkārtoti uzpildāmai stikla tarai,
ko izmanto alum, alkoholiskajiem dzērieniem, bezalkoholiskajiem dzērieniem, minerālūdenim
un sulām. Kopš 2016. gada paralēli pastāv gan atkārtoti uzpildāma, gan vienreizlietojama
dzērienu iepakojuma sistēma.

2017. gadā Lietuvas parlaments apsvēra ierosinājumu paplašināt IDS, iekļaujot tajā visus
alkoholiskos dzērienus. Tomēr šim ierosinājumam bija spēcīga dažādu ieinteresēto personu
pretestība, un tika norādīts, ka šāda paplašināšana nozīmētu, ka aptuveni 84 % stikla taras, uz
kuru pašlaik attiecas dalītā savākšana, tiktu nodoti IDS. Rezultātā neefektivitātes un augsto
izmaksu dēļ kolektīvie stikla savākšanas konteineri kļūtu gandrīz lieki22.

4.2.

Sistēmas tvērums, depozīta vērtība

Materiāli, uz kuriem attiecas atkārtoti neuzpildāmas taras sistēma, galvenokārt ir
vienreizlietojamās plastmasas, metāla (Al un Fe) un stikla (izņemot augļu vīnu, augļu vīna
dzērienus un augļu vīna kokteiļus) iepakojums, kura tilpums pārsniedz 0,1 litru, bet ir mazāks
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https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAK/59849920d35211e69c5d8175b5879c31?jfwid=wny8ri1dr
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par trim litriem. Tomēr saskaņā ar likumu par iepakojumu un izlietotā iepakojuma
apsaimniekošanu arī atkārtoti uzpildāma iepakojuma gadījumā ir pienākums atkārtoti
izmantot vairākkārt lietojamo iepakojumu, kas nodots ražotājiem un (vai) importētājiem.

Iekļautie dzērienu veidi ir iepakots alus un alus kokteiļi, sidrs, bumbieru sidrs, augļu vīns un
augļu vīna kokteiļi, augļu vīna dzērieni, citi raudzētie dzērieni, alkohola kokteiļi un
bezalkoholiskie dzērieni (bezalkoholiskie dzērieni, dzeramais ūdens, kvass), dabīgais
minerālūdens, avota ūdens, pudelēs iepildīts dzeramais ūdens, sulas un nektārs. No sistēmas
joprojām ir izslēgts piens, vīns un stiprie alkoholiskie dzērieni. Lietuvā notiek diskusija par
sistēmas paplašināšanu, lai iekļautu tajā stipros alkoholiskos dzērienus.
Gada apjoms, uz kuru attiecas IDS, ir ap 600 miljoniem dzērienu taras vienību.

Lietuvas sistēmai ir viens vienotas likmes depozīts 0,10 EUR apmērā. Saskaņā ar sistēmu
depozīta iepakojuma (gan vienreizlietojama, gan atkārtoti uzpildāma) cenu vismaz uz vienu
gadu apstiprina vides ministrs, konsultējoties ar sistēmas operatoru. Līdz šim tas nav mainīts.
Šī vērtība ir atbilstoša Lietuvas ekonomikai un dzīves dārdzībai un rada patērētājiem
vienlīdzīgu stimulu nodot taru. Lietuvas depozīta likme, kas pielāgota pirktspējai, ir 0,16 EUR.

Mazumtirgotāja pienākums ir pieņemt no patērētājiem visu depozīta iepakojumu un organizēt
atkārtoti lietojamā iepakojuma un (vai) vienreizlietojamā iepakojuma savākšanu, kā arī
atmaksāt depozītu tirdzniecības vietā vai tās teritorijā, vai tiešā tuvumā ne vairāk kā 150 m
attālumā no tirdzniecības vietas neatkarīgi no tā, vai viņi ir pārdevuši šo dzērienu vai nav.
Sākumā bija noteikts izņēmums, ka vienreizlietojamajā iepakojuma pieņemšanai sistēma
attiecas tikai uz tiem Lietuvas veikaliem, kuru komercplatība ir lielāka par 300 m2, un atkārtoti
uzpildāmā iepakojuma pieņemšanai – lielāka par 90 m2. Tomēr 2017. gada 12. oktobrī Lietuvas
parlaments pieņēma likuma izmaiņas un izvirzīja pienākumu sistēmā piedalīties lielākam
veikalu skaitam. No 2019. gada maija veikali, kuru mazumtirdzniecības platība nepārsniedz
60 m2, ir atbrīvoti no dalības sistēmā, bet tie var tajā iesaistīties brīvprātīgi.
Depozītu par tirgoto preču iepakojumu iepakojuma lietotājiem atmaksā skaidrā naudā, vai arī
pēc iepakojuma lietotāju pieprasījuma dod tiem tiesības par attiecīgo summu iegādāties
39

preces vai pakalpojumus vai veikt ziedojumus. Mazumtirgotājiem ir arī jānodrošina, ka
tirdzniecības punkta cenu marķējumā ir norādīts depozīta apjoms, un jāsniedz rakstiska
informācija par iepakojuma lietotāju iespējām nodot atkārtoti lietojamu iepakojumu un
vienreizlietojamu izlietoto iepakojumu. Vienreizlietojams iepakojums ir jāpieņem, bet
depozīts netiek atgriezts šādos gadījumos:
-

tara nav marķēta ar depozīta marķējumu;

-

tara nav marķēta ar svītrkodu, vai arī tas ir bojāts;

-

tara nav tukša;

-

tara ir tā bojāta, ka to nav iespējams identificēt.

4.3.

Savākšanas infrastruktūra

Lielākos veikalus, kas mēnesī savāc 40 000 vienreizlietojamā iepakojuma taras vienību, var
aprīkot ar RVM (modelis T-9), kas automātiski sašķiro un sapresē iepakojumu, bet tam ir
nepieciešama vismaz 30 m2 liela platība. Vidēja lieluma veikali (10 000 – 40 000 vienības
mēnesī) izmanto RVM (modelis T-63), kam nav nepieciešamas īpašas telpas. To var uzstādīt uz
veikla grīdas, tam nepieciešams vismaz 4 m2 liels laukums Savāktais iepakojums tiek
automātiski sašķirots un sapresēts, un pēc tam personāls to pārvieto uz noliktavu.

Pat ja Lietuvā noteikumi par vienreizlietojamo un atkārtoti uzpildāmo taru atšķiras,
patērētājiem tas nerada nekādas atšķirības – abiem dzērienu iepakojuma veidiem saskaņā ar
likumu jābūt marķētiem ar depozīta marķējumu, tie ir jānodod vienā un tajā pašā savākšanas
infrastruktūrā (jāatgriež mazumtirgotājiem, IDS) utt. Tomēr tehniski un finansiāli sistēmas
atšķiras, proti, mazumtirgotāji sašķiro vienreizlietojamo iepakojumu centrālās IDS izsniegtajās
tvertnēs (maisos) un nosūta uz IDS (transportu nodrošina IDS), savukārt atkārtoti uzpildāmo
iepakojumu ievieto īpašās kastēs un nosūta ražotājiem (transportu nodrošina ražotāji).

Saskaņā

ar

Likumu

par

iepakojumu

un

izlietotā

iepakojuma

apsaimniekošanu

izgatavotājrūpnīcai un/vai ražotājam Lietuvā ir pienākums organizēt atsevišķu tāda izlietotā
iepakojuma savākšanu, kas rodas no tirgū laistajām precēm, un/vai piedalīties sadzīves
atkritumu apsaimniekošanas sistēmās. Gadījumā, ja uz iepakojumu attiecas depozīts,
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izgatavotājrūpnīca un/vai ražotājs pievienojas IDS. Saskaņā ar depozīta sistēmu viņu
pienākumos ietilpst
ü depozīta iepakojuma marķēšana ar depozīta logotipu;
ü svītrkoda tipa izvēle: universāls vai unikāls;
ü depozīta iekasēšana par katru pārdoto depozīta iepakojumu;
ü piedalīšanās depozīta sistēmā un tās finansēšana.
Turklāt Likums par vides piesārņojuma nodokli paredz, ka ražotāji un importētāji maksā
piesārņojuma nodokli par tirgū laisto iepakojumu. Izņēmumu pieļauj, pamatojoties uz īstenoto
reģenerācijas un/vai reciklēšanas mērķu proporciju23. Turklāt ražotāji un importētāji, kas tirgū
laiž mazāk par 0,5 tonnām iepakojuma, ir arī atbrīvoti no nodokļa maksāšanas. Tomēr šis
izņēmums neattiecas uz vienreizlietojamo taru, uz kuru attiecas depozīts, un jebkādu atkārtoti
uzpildāmo taru24.

4.4.

Sistēmas specifika

Sistēmu pārvalda valsts bezpeļņas organizācija Užstato Sistemos Administratorius (USAD),
kuras pamatmērķis ir pārvaldīt depozītu sistēmu, kā norādīts Likumā par iepakojumu un
izlietoto iepakojumu. USAD dibināja un pārvalda Lietuvas Alus darītāju asociācija, Lietuvas
Tirdzniecības uzņēmumu asociācija un Lietuvas Dabīgā minerālūdens ražotāju asociācija. Šo
biedrību pārstāvji ir atbildīgi par 80 % no visas Lietuvas tirgū laistās dzērienu taras25. USAD ir
pakļauta Vides ministrijai, tāpēc tai ir jāiesniedz organizatoriski, finansiāli un publiski
informācijas plāni, kā arī ziņojumi, kas parāda, kā šie plāni ir izpildīti.

Sākotnējais ieguldījums, ko ražotāji ieguldīja sistēmas pārvaldīšanā, bija 5 miljoni euro, no
kuriem 3 miljoni euro bija paredzēti Viļņas tuvumā izveidotā centrālā iepakojuma
uzskaites/apstrādes centra aprīkojumam, 2 miljoni euro tika ieguldīti informācijas
tehnoloģijās, un apgrozāmais kapitāls tika ieguldīts organizācijas darbības sākšanai.
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https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.286378?jfwid=fhhu5mgyp
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAK/59849920d35211e69c5d8175b5879c31?jfwid=wny8ri1dr
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http://grazintiverta.lt/verslui/
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Ražotājiem un mazumtirgotājiem nebija jāiegulda līdzekļi RVM savākšanas infrastruktūrā, jo
tika izmantots moderns katra iepakojuma finansēšanas modelis, kurā ietilpa arī RVM, un tika
veikta tā uzturēšana (aprakstīta 39. lpp.), proti, šādu ieguldījumu 22 miljonu euro apmērā
veica konkursā uzvarējušais RVM nodrošinātājs. USAD nomā uzskaites centra telpas un
izmanto tās, lai savāktu vienkopu visu savākto iepakojumu un sagatavotu materiālus
reciklēšanai. USAD ir atbildīga par depozīta sistēmas pārvaldību, sākot ar iepakojuma
savākšanu un beidzot ar datu pārredzamu pārvaldību, depozīta uzkrāšanu, pārskatu
sniegšanu, loģistiku un savākto materiālu pārdošanu. Turklāt sistēmas operators izglīto
ieinteresētās personas un patērētājus, un tam vismaz 1 % no gada ienākumiem jātērē šādām
mārketinga darbībām.

Tāpat kā lielākā daļa citu valstu, arī Lietuva izmanto centralizētu sistēmu, un sistēmas
operators savāc nodoto materiālu un izmanto ieņēmumus, lai daļēji segtu savas ekspluatācijas
izmaksas. Tomēr, lai sistēma būtu pašpietiekama, to galvenokārt atbalsta ražotāju maksas (sk.
4.1. tabulu). Galvenie ienākumu avoti ir šādi (sk. 4.2. tabulu):
-

ražotāju nodevas (50 % no ienākumiem);

-

izejmateriālu pārdošana (30 %);

-

neizmaksātie depozīti (20 %).

4.1. tabula. Ražotāju nodevas (EUR/gb.).
RAŽOTĀJU NODEVAS (EUR/gb.)
Gads
PET

Alumīnijs

Dzelzs

Stikls

2019

0,027

0,009

0,029

0,029

2018

0,03

0,011

0,03

0,04

2017

0,03

0,015

0,03

0,025

2016

0,025

-

0,025

-
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Ražotājiem un importētājiem ne tikai jāmaksā subsīdijas sistēmas operatoram, bet arī
vienreizēja reģistrācijas maksa (50 EUR) un vienreizēja iepakojuma reģistrācijas maksa
(35 EUR). Turklāt ražotāji maksā arī nodevu par atkārtoti uzpildāmā iepakojuma savākšanu –
0,0175 eiro gabalā.

4.2. tabula. Kopējie ienākumi 2016.–2018. gadā (milj. eiro).
Izmaksas

2016

2017

2018

2019. g.26
(prognoze)

Ražotāja nodevas

1,43

14,40

13,23

13,07

Materiālu pārdošana

4,72

7,33

6,38

7,85

Neizmaksātais depozīts

14,38

4,73

4,05

5,23

Kopā

20,53

26,46

23,86

26,15

Tāpat kā Norvēģijā, arī Lietuvā sistēmas pamatā ir atgriešanas mazumtirdzniecībā modelis,
proti, veikaliem, kas pārdod dzērienu taru, izmantotā tara ir jāpieņem atpakaļ reciklēšanai.
Tomēr sistēmas operators rīkoja konkursu starp RVM piegādātājiem, lai bez maksas iegūtu
mazumtirgotājiem paredzētos RVM. Saņemtie automāti tiek kompensēti ar katra savāktā
iepakojuma maksu, kas tiek maksāta konkursā uzvarējušajam RVM nodrošinātājam. Šī
Lietuvas pieeja nodrošina, ka visi RVM ir saderīgi ar viņu informācijas tehnoloģijām un
kontroles prasībām, tādējādi ietaupot mazumtirgotāju laiku, mazumtirgotājiem nav jāveic
sākotnējais ieguldījums, un tie var vienoties ar RVM ražotāju par izdevīgākiem noteikumiem,
ņemot vērā RVM skaitu, kas nepieciešams visai valstij.

74 % no depozīta sistēmas izdevumiem ir mazumtirgotāju un RVM izmaksas (piemēram,
savākšanas izmaksu kompensācija un RVM izmantošanas izmaksas). Administratīvās un
darbības izmaksas veido 14 % izdevumu, loģistika un materiāli veido 12 %. Galvenais USAD
izmaksu sadalījums ir parādīts 4.3. tabulā.
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4.3. tabula. Savākšanas izmaksu prognoze 2019. gadam (EUR).
Mater. sk.

PET

Alumīnijs

Dzelzs

Stikls

Kopā

tūkst. EUR

11,241

6,328

14

1,299

18,882

tūkst. EUR

2,287

390

0,45

512

3,189

tūkst. EUR

13,528

6,718

15

1,811

22,071

UZSKAITES CENTRA IZMAKSAS tūkst. EUR

2,260

1,384

3

186

3,833

670

-218

2

-203

250

Kompensācija par RVM un
tirgotāju izmaksām
Loģistikas un iepakošanas
izmaksas
SAVĀKŠANAS IZMAKSAS
KOPĀ

NETO REZULTĀTS

tūkst. EUR

USAD maksā veikalam apkalpošanas maksu par katru savākto konteineru, lai segtu ar
savākšanu saistītās izmaksas, piemēram, par telpām, personālu, komunāliem pakalpojumiem
utt. Šī maksa ir līdzīga mazumtirgotājiem, kuru RVM neveic presēšanu un kuri veic manuālu
savākšanu (skatīt 4.4. tabulu). Turklāt USAD ir atbildīga arī par mazumtirgotāju apgādi ar citiem
vajadzīgajiem materiāliem, piemēram, savākšanas maisiņiem, uzlīmēm un maisiņu
noslēdzējiem.
4.4. tabula. Apkalpošanas maksa 2019. gadam (EUR par iepakojuma vienību)27.
Savākšanas metode

PET

Iepakojuma pieņemšanas automāti ar 0,0144 (0,0175)

Alumīnijs/metāls

Stikls

0,0144 (0,0137)

0,0303 (0,0284)

0,0126 (0,0118)

0,0175 (0,0148)

sapresēšanu
Manuāla savākšana / iepakojuma 0,0146 (0,0138)
pieņemšanas

automāti

bez

sapresēšanas
Ievērojiet! Iekavās norādītā summa norāda apkalpošanas maksu par 2018. gadu.

27

http://grazintiverta.lt/verslui/pardavejams/

45

Arī depozīta un mazumtirdzniecības apsaimniekošanas maksu plūsma vienreizlietojamai un
atkārtoti uzpildāmai tarai ir atšķirīga. Ražotāji iemaksā depozīta naudu centrālajai IDS,
atkārtoti uzpildāmās taras depozīta naudu mazumtirgotāji patur pie sevis un vēlāk, kad
iepakojums ir atgriezts, izmaksā mazumtirgotājiem. Ražotājs un mazumtirgotājs vienojas arī
par atkārtoti uzpildāmās taras mazumtirdzniecības apsaimniekošanas maksu, un ražotājs to
maksā mazumtirgotājam ar depozīta naudu par katru nodoto taras vienību. Tomēr atsevišķas
USAD funkcijas ir saistītas arī ar atkārtoti uzpildāmo taru, piemēram, kad atkārtoti uzpildāmais
produkts nonāk tirgū, tas tiek nodots centrālajai IDS reģistrācijai (to iekļauj iepakojuma
reģistrā, iepakojuma pieņemšanas automātu reģistrā utt.), turklāt USAD nodrošina atkārtoti
uzpildāmu pudeļu uzkrāšanas pakalpojumu. Konkurences aspektu dēļ uzkrāšana tiek veikta ar
USAD starpniecību.
Lietuvā kopumā ir vairāk nekā 2700 savākšanas punktu. Vairāk nekā 1700 no tiem ir manuālās
savākšanas punkti, bet gandrīz 1000 savākšanas punktos darbojas ar RVM aprīkoti savākšanas
punkti. Kopumā ir uzstādīts vairāk par 1100 iepakojuma pieņemšanas automātu. 900
iepakojuma pieņemšanas automātu pieder iepakojuma RVM ražotājam Tomra (nodrošina
Lietuvas IDS centrālais operators), bet vairāk nekā 100 iepakojuma pieņemšanas automātu
pieder pašiem mazumtirgotājiem. 89 % iepakojuma tiek savākti RVM savākšanas punktos.
Sistēmas mērķis bija panākt, lai līdz 2025. gadam tiktu veikta 90 % dzērienu iepakojuma
reciklēšana (2016. gadā – 55 %; 2017. gadā – 70 %; 2018. gadā – 80 %; 2019. gadā – 85 %;
2020. gadā – 90 %). Visiem iepakojuma veidiem (stiklam, plastmasai un metālam) ir noteikts
vienāds mērķis. Pirmajā gadā Lietuva sasniedza 74 % iepakojuma reciklēšanu. 2016. gadā tika
savākti 455 miljoni vienreizlietojamā iepakojuma taras vienību28.

2025. gada mērķis tika pārsniegts jau 2017. gadā, sasniedzot 91,9 % (stikls 83 %, PET 92 % un
skārdenes 93 %), jo patērētāji ieguva labāku izpratni par sistēmu un pierada nodot taru
sistēmā. Kopā tika savākti 538,5 miljoni vienreizlietojamas dzērienu taras vienību29. 51 % no
tiem bija alus pudeles un skārdenes, 21 % bezalkoholiskie dzērieni, minerālūdens un

28
29

http://grazintiverta.lt/2017/02/21/2017-02-21/
http://grazintiverta.lt/2018/02/27/2018-02-22/
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dzeramais ūdens, bet atlikušie 8 % – vieglie alkoholiskie dzērieni, sulas un enerģijas dzērieni30.
Pirmajos trīs gados sistēma ir savākusi 1600 miljonu dzērienu taras (2018. gadā IDS ir savākusi
581,6 milj. iepakojuma taras vienību) jeb 56 000 tonnu reciklējamā materiāla31. Pārstrādes
apjoms 2016. gadā bija 16 363 tonnas (8331 tonna plastmasas, 2610 tonnu metāla un
5422 tonnas stikla32), bet 2017. gadā – 20 000 tonnu. Paredzams, ka nākamajos gados summa
būs stabila vai nedaudz palielināsies. Ir konstatēts, ka materiāls ir ļoti kvalitatīvs – tīrs un labi
sašķirots. Viss savāktais iepakojuma materiāls atklātā konkursā tiek pārdots atkritumu
pārstrādātājiem.

Līdz šim Eurostat nesniedz statistikas informāciju par 2017. un 2018. gadu, bet dati par
2016. gadu (sk. 4.5. tabulu) liecina, ka no 2015. gada līdz 2016. gadam kopējais iepakojuma
reciklēšanas līmenis Lietuvā ir palielinājies par 10 %; lielākais pieaugums ir plastmasas
iepakojumam – no 54,8 % 2015. gadā līdz 74,4 % 2016. gadā.

4.5. tabula. Izlietotais iepakojums atkarībā no atkritumu apsaimniekošanas darbības un atkritumu
plūsmas.
Materiāls

2014

2015

2016

Stikls

60,5

74,3

71

Plastmasa

51,2

54,8

74,4

Metāls

66,6

74,9

77,3

Kopā iepakojums

57,7

59,8

69,5

Avots: Eurostat [env_waspac]

Divus gadus pēc depozīta sistēmas ieviešanas Lietuvā (2018. gadā) patērētāju apmierinātība
ar to ir augsta – 97 % aptaujas respondentu apgalvo, ka kopumā viņi ir apmierināti ar
vienreizlietojamā iepakojuma depozīta sistēmas darbību. 95 % patērētāju norādījuši, ka pēc
iepakojuma depozīta sistēmas ieviešanas samazinājies piedrazojums parkos, pie ezeriem un
30

https://www.vz.lt/paslaugos/2017/12/07/lietuviai-butelius-grazina-taip-uoliai-kad-jau-pavijome-skandinavija
http://grazintiverta.lt/en/
32
http://grazintiverta.lt/wp-content/uploads/2015/12/Informacija-savivaldyb%C4%97ms-2016.pdf
31
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citviet dabas vidē, ko apmeklē cilvēki. 97% respondentu apgalvoja, ka depozīta sistēma ir
nepieciešama, turklāt 93 % atzina, ka iepakojuma depozīta sistēmas ieviešana pamudināja
viņus ar lielāku atbildību izturēties pret visu atkritumu šķirošanu.

Arī Lietuvas uzņēmumi (alus darītāji un mazumtirgotāji) ir gandarīti par Lietuvas taras IDS
ieviešanu. Mazumtirgotāji ir apmierināti, ka klienti atgriežas viņu veikalos, un dzērienu ražotāji
var efektīvi izpildīt savu ražotāja pienākumu. Uzskata, ka IDS papildina pašreizējo savākšanas
konteineru sistēmu un veicina reciklēšana procesa paātrināšanu.
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5. EFEKTĪVAS LATVIJAS DEPOZĪTA SISTĒMAS PIEŅĒMUMI
5.1.

Potenciālais tirgus lielums un iepakojumu struktūra

Viens no depozīta sistēmas daudzajiem pozitīvajiem aspektiem ir datu pārskatāmība.
Parasti pirms IDS ieviešanas nav precīzi zināms, cik daudz dzērienu iepakojumu oficiāli tiek
laists tirgū. Taču tas ir kritiski vissvarīgākais faktors, lai aprēķinātu investīcijas un plānotu
pārstrādes. 5.1. tabulā ir parādīts aplēstais iepakojumu daudzums, kas nonāk Latvijas tirgū.
Šī pētījuma autori ir intervējuši vairākas ieinteresētās personas, lai novērtētu tirgus
lielumu. Papildus tam, ir veikta dzērienu patēriņa uz vienu iedzīvotāju valstīs ar līdzīgu
dzīves standartu, piemēram, Igaunijā un Lietuvā, salīdzināšana. Igaunijā dzērienu
iepakojumu vienreiz lietojamajos iepakojumos patēriņš ir 257 iepakojumi uz vienu
iedzīvotāju, Lietuvā tas ir 233 iepakojumi uz vienu iedzīvotāju, un, ja par pamatu tiek ņemti
5.1. tabulā norādītie daudzumi, Latvijā tas būtu 240 iepakojumi uz vienu iedzīvotāju.
Patēriņš uz vienu iedzīvotāju aptuveni atbilst vidējām algām Baltijas valstīs (Igaunijā
EUR 1291 (2018. gada 3. ceturksnis)33, Latvijā EUR 1006 (2018. gada 3. ceturksnis)34,
Lietuvā (2018. gada 3. ceturksnis)35). Tomēr jāņem vērā, ka atbilstoši pieejamajai
informācijai dzērienu iepakojumu pārdošanas datu atšķirība ir līdz 20 %. Papildus tam,
parasti valstī, kur nav IDS, darbojas tā dēvētie spekulatīvie izmantotāji. Spekulatīvie
izmantotāji ir uzņēmumi, kas nekur nedeklarē pārdošanas apjomu. Spekulatīvo
izmantotāju daļa parasti kļūst redzama pēc IDS ieviešanas, kad šādu spekulatīvo
izmantotāju darbība kļūst ļoti apgrūtināta vai pat neiespējama.
Pārdošanas daudzums
milj. gab
Daļa, %
PET
221,1
62,3
Skārdenes (Al, Fe)
110,6
31,2
Stikls (vienreizlietojams)
23,3
6,6
Kopā vienreizlietojamie
iepakojumi
355,1
100,0
5.1. tabula. Latvijas dzērienu potenciālais tirgus lielums un iepakojumu struktūra.

33

https://www.stat.ee/stat-average-monthly-gross-wages-salaries?highlight=wage
https://www.csb.gov.lv/en/statistics/statistics-by-theme/social-conditions/wages/search-in-theme/2386changes-wages-and-salaries-3rd-quarter-2018
35
https://osp.stat.gov.lt/en/pagrindiniai-salies-rodikliai
34
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IDS valstīs ar atkārtoti uzpildāmiem iepakojumiem pastāv loģika, saskaņā ar kuru šādi
iepakojumi un to depozīta iemaksas cirkulē tieši starp ražotāju un mazumtirgotāju. Lai gan
atkārtoti uzpildāmie iepakojumi necirkulē caur IDS organizāciju, tie tomēr to ietekmē, jo
tiek izmantota tā pati atgriešanas infrastruktūra, piemēram, iepakojuma pieņemšanas
automāti. Saskaņā ar autoru rīcībā esošo informāciju Latvijas atkārtoti uzpildāmo stikla
iepakojumu gada tirgus apjoms ir 100–120 miljoni iepakojumu vienību, taču tie šajā
pētījumā un aprēķinos nav ņemti vērā.

5.2.

Depozīta sistēmas darbības izmaksu elementi

5.2.1. Izmaksu segšanas prakse
Eiropas valstīs, kur tiek izmantots depozīts, ierastā prakse ir segt IDS tiešos izdevumus, kas
saistīti ar iepakojumu pieņemšanu. Sistēmas valstu starpā var atšķirties, taču galvenais
izmantotas princips ir, ka „piesārņotājs” sedz izdevumus, kas saistīti ar iepakojumu savākšanu
un sagatavošanu pārstrādei. Tādējādi ražotāji un importētāji, kurus parasti norāda kā nozari,
apmaksā depozīta sistēmu ar pārstrādes/ nozares maksu. Mazumtirgotāja ieguldījums ir
iepakojumu savākšanas organizēšana un peļņas uzcenojuma nepiemērošana šim
pakalpojumam.

Depozīta sistēmas galvenie izmaksu elementi ir:
Ø maksas par mazumtirdzniecības pakalpojumu;
Ø transporta un loģistikas izmaksas;
Ø darbības izmaksas, kas ietver transporta iepakojumu (plastikāta maisi, taras vienības,
u.c.), apstrādes centra izmaksas, administrācijas izmaksas, ieguldījumu amortizāciju.

5.2.2. Mazumtirdzniecības apsaimniekošanas maksa
Mazumtirdzniecības apsaimniekošanas maksai ir jāsedz veikalu tiešās izmaksas, ko rada
iepakojumu ar depozīta atzīmi pieņemšana no klientiem un to nodošana IDS. Lielākajā daļā
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valstu, kur tiek izmantots depozīts, saskaņā ar vienošanos starp mazumtirgotājiem un IDS
iepakojumu ar depozīta marķējumu pieņemšanas izmaksas sedz IDS un mazumtirgotāji negūst
peļņu no šīs darbības. Atšķirība valstu starpā rodas no tā, vai parauga veikals, pamatojoties uz
kuru tiek aprēķināta mazumtirdzniecības apsaimniekošanas maksa, ir ar ļoti augstu darbības
efektivitāti vai vidēju darbības efektivitāti. Mazumtirdzniecības apsaimniekošanas maksa ir
depozīta sistēmas lielākais izmaksu avots, un tāpēc par to ir jāvienojas un tā ir jāaprēķina
pareizi un efektīvi.

Parasti mazumtirdzniecības apsaimniekošanas maksu dala divās daļās – maksa par
automatizētu / iepakojuma pieņemšanas automāta mazumtirdzniecības apsaimniekošanu un
maksa par manuālu savākšanas mazumtirdzniecības apsaimniekošanu. Mazumtirdzniecības
apsaimniekošanas maksa par iepakojuma pieņemšanas automātiem var atšķirties atbilstoši
iepakojuma materiālam, jo dažādu materiālu pieņemšanas izmaksas var atšķirties. Papildus
mazumtirdzniecības pārdošanas vietām IDS piedāvā iepakojumu ar depozīta marķējumu
pieņemšanas pakalpojumu arī horeca sektora (viesnīcas, restorāni, ēdināšanas uzņēmumi)
uzņēmumiem vai atsevišķās valstīs pat jebkuram uzņēmumam, kurā darbinieki patērē
dzērienus un rezultātā rodas tukšie iepakojumi. Horeca sektora uzņēmumiem tiek maksāts
tikai depozīts, bet ne papildu maksa kā mazumtirgotājiem. Iemesls tam ir tas, ka
mazumtirgotājiem ir jānodrošina depozīta iepakojumu pieņemšana no klientiem un jāveic
ieguldījumi šim nolūkam, taču horeca uzņēmumos šādi iepakojumi rodas pašu uzņēmumu
darbības rezultātā (dzērienu pasniegšana klientiem, kas pēc tam atstāj tukšos iepakojumus),
un šie uzņēmumi nepieņem iepakojumus no klientiem, un horeca sektors iegūst no tā, ja kāds,
piemēram, IDS, palīdz tiem atbrīvoties no atkritumiem (iepakojumiem), t.i. savāc tos un vēl
samaksā depozītu.

Ja pieņemšana notiek, izmantojot iepakojuma pieņemšanas automātu, IDS parasti sedz šādus
izdevumus:
Ø iepakojuma pieņemšanas automāta ieguldījumi un uzstādīšana – veikals parasti sedz
sākotnējos iepakojuma pieņemšanas automāta ieguldījumus, vai tiek izmantota tā
dēvētā apgrozījuma loģika (piemēram, Lietuvā), kas ir aprakstīta 4.4. sadaļā. Mēs
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iesakām ieviest tāda veida iepakojuma pieņemšanas automātus, kas var saspiest pēc
iespējas vairāk materiāla tūlīt pēc iepakojuma pieņemšanas (identificēšanas). Depozīta
sistēmā visdārgākais materiāls ir stikls, jo stikla iepakojuma pieņemšana un turpmākā
apstrāde ir sarežģīta un grūta, un materiāla atlikusī vērtība pārdošanā ir zema. Tāpēc
varētu būt vērts apsvērt ieguldīt iepakojuma pieņemšanas automātā, kas sasmalcina
stikla pudeles tūlīt pēc to pieņemšanas. Ja stikla pudeles tiek sasmalcinātas, tas mazina
krāpšanas iespējas un nodrošina būtisku loģistikas un turpmākas apstrādes izmaksu
ietaupījumu. Ir ļoti svarīgi apsvērt vietējās higiēnas prasības, kā arī šādas smalcināšanas
radīto troksni un putekļus. Šo risinājumu vajadzētu apsvērt arī tādā gadījumā, ja netālu
atrodas stikla pārstrādes rūpnīca.

Ņemot vērā Lietuvas un Igaunijas, kur depozīta sistēma tiek izmantota, statistikas
datus, iedzīvotāju skaits uz vienu iepakojuma pieņemšanas automāta ir aptuveni 2500
iedzīvotāji (sk. 5.2. tabulu). Šajā pētījumā ir pieņemts, ka tirgū tiks uzstādīti 790
iepakojuma pieņemšanas automāti, jo patēriņš Rīgā un apkārtnē veido aptuveni 70%
no kopējā patēriņa Latvijā.

Lietuva
Igaunija
KOPĀ (Igaunija un Lietuva)

Iepakojuma
pieņemšanas
automāts ar
saspiešanas funkciju
2,80
1100
1,32
540
4,12
1640

Latvija

2,00

Iedzīvotāji,
milj.

790

Vidējais iedzīvotāju
skaits / iepakojuma
pieņemšanas
automāts
2545
2444
2512
2532

5.2. tabula. Ierosinātais iepakojuma pieņemšanas automātu skaits Latvijā. Iepakojuma
pieņemšanas automātu skaits uz iedzīvotāju skaitu Lietuvā un Igaunijā. Avots: USAD
(LT) un Eesti Pandipakend (EST).

Tāpēc, saskaņā ar autoru aplēsēm sākotnējie ieguldījumi iepakojuma pieņemšanas
automātos ir €16–20 milj., kas var palielināties, pieskaitot ieguldījumus iepakojuma
nodošanas vietās (telpas). Ieguldījumus apmaksās IDS, izmantojot šim nolūkam
mazumtirdzniecības apsaimniekošanas maksu.
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Ø Iepakojuma pieņemšanas automāta tīrīšana un apkope – šis izdevumu avots ir
izmaksas, kas tieši saistītas ar iepakojuma pieņemšanas automātu, kas ietver:
elektroenerģija, materiāli (čeku papīrs, citi), interneta sakari, tīrīšanas materiālu
izmaksas (tīrīšanas līdzekļi, kas paredzēti tikai iepakojuma pieņemšanas automāta
tīrīšanai), apkope un rezerves daļas.
Ø Saspiešanas iekārta – tā kā saspiešanas iekārtas kalpošanas laiks atšķiras no
iepakojuma pieņemšanas automāta kalpošanas laika, saspiešanas iekārtas izmaksas
parasti aprēķina atsevišķi, iekļaujot saspiešanas iekārtas asmeņu nomaiņas izdevumus
un saspiešanas iekārtas darbībai nepieciešamo elektroenerģijas patēriņu.
Ø Darbaspēks – tiek ņemti vērā tikai izdevumi par pakām ar depozīta marķējumu,
ieskaitot iepakojuma pieņemšanas automāta iztukšošanu (t. i., savākšanas maisu
un/vai konteineru nomaiņu un iztukšošanu), iepakojuma pieņemšanas automāta
ikdienas tīrīšanu un iepakojumu pieņemšanas telpas un klienta teritoriju. Papildus arī
darbinieku darba apģērbs.
Ø Telpa + aprīkojums – izdevumi par telpu, kas nepieciešama iepakojuma pieņemšanai,
un citus komunālos izdevumus (īre, apkure, apgaismojums, ūdens, telpas tīrīšana).
Vajadzīgajā platībā ietilpst telpa, kas atrodas zem iepakojuma pieņemšanas automāta,
un telpa, kurā var veikt iepakojuma pieņemšanas automāta tehnisko apkopi, kā arī
iepakojuma uzglabāšanas un klienta zona. Tā var atrasties mazumtirdzniecības ēkā vai
īpašā konteinerā/kioskā, kas atrodas pie mazumtirgotāju veikala autostāvvietas.
Atkarībā no atrašanās vietas par pamatu tiek izmantota iekštelpu īre vai āra telpu īre.

Manuālās savākšanas gadījumā tiek nošķirti divi galvenie izmaksu avoti, kas ir darbaspēka
izmaksas, izmaksas par telpām un komunālajiem pakalpojumiem.

Automatizētā maksa par iepakojuma pieņemšanu mazumtirgotājiem dažādās valstīs, kas
izmanto depozītu sistēmu, ir 1,7–3,6 eiro centi par katru iepakojumu. Kā minēts iepriekš,
mazumtirgotājiem izmaksātā kompensācija ir IDS lielākie izdevumi, tāpēc par to jāvienojas
saskaņā ar konkrētiem un taisnīgiem noteikumiem. Ņemot vērā dzīves līmeni un
mazumtirdzniecības apsaimniekošanas maksas līmeni kaimiņvalstīs, finanšu modelī ir
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pieņemts, ka automatizētā mazumtirdzniecības apsaimniekošanas maksa ir 3 eiro centi par
taras vienību un vidējā mazumtirdzniecības apsaimniekošanas maksas par manuāli
ievāktajiem iepakojumiem ir 1 eiro cents par vienību. Ja tiek izmantots tāds modelis kā
Lietuvā, kur centrālā IDS organizācija rīko konkursu par iepakojuma pieņemšanas automātiem,
kura laikā mazumtirgotāji iegūst bezmaksas iepakojuma pieņemšanas automātu, tad
automatizētā mazumtirdzniecības apsaimniekošanas maksa tiek sadalīta un mazumtirgotāji
iegūst zemāku mazumtirdzniecības apsaimniekošanas maksu savākšanas punktu apstrādei,
tad būtībā ir tikai jāapmaksā tā mazumtirdzniecības apsaimniekošanas maksas daļa, kas sastāv
no telpu, personālu un ar komunālo pakalpojumiem saistītām izmaksām. NB! Šā aprēķina dēļ
tiek izmantoti dažādi IDS vidējie rādītāji, tomēr būtu jāveic detalizēti vietējie
mazumtirdzniecības apsaimniekošanas maksu aprēķini, nemaz nerunājot par to, ka daudzas
centrālās IDS organizācijas uzskata mazumtirdzniecības apsaimniekošanas maksas līmeņus par
pārāk augstiem un strādā pie tā, lai izveidotu pieņemamus mazumtirdzniecības
apsaimniekošanas maksas līmeņus.

Parasti dažādiem iepakojuma veidiem ir atšķirīga iepakojuma maksa, kas atkarīga no
pieņemšanas sarežģītības vai izmaksām, kas saistītas ar iepakojuma tipu, piemēram,
Ø PET pudele ≤ 1 l
Ø PET pudele > 1 l
Ø Metāla skārdene (CAN)
Ø Vienreiz lietojama stikla pudele
Ø Atkārtoti uzpildāma stikla pudele
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Mazumtirdzniecības
apsaimniekošanas maksa, gadā
PET
Skārdenes (Al,Fe)
Stikls (OWG)
KOPĀ
Kopā

€/pudele
Iepakojuma
pieņemšana
Manuāli
s automāts
0,0100
0,030
0,0100
0,030
0,0100
0,030

milj. €
Iepakojuma
pieņemšana
Manuāli
s automāts
0,28
4,79
0,14
2,40
0,03
0,51
0,45
7,70
8,15

5.3. tabula. Potenciālā kopējā mazumtirdzniecības apsaimniekošanas maksa. Vērtības
norādītas bez PVN.

5.2.3. Transporta un loģistikas izmaksas
Transporta un loģistikas izmaksas ir atkarīgas no vairākiem būtiskajiem faktoriem, piemēram:
Ø Speciāli iepakojuma ar depozīta marķējumu pieņemšanas maršruti – speciālie
pieņemšanas maršruti ir pamatoti blīvi apdzīvotās vietās, piemēram, lielās pilsētās.
Ø Iepakojuma

pieņemšana

preču

piegādes

laikā

(atpakaļpieņemšana)

–

šo

transportēšanas iespēju parasti izmanto rajonos ar zemu iedzīvotāju blīvumu un
nelielu veikalu skaitu, tāpēc ir iespējams pieņemt iepakojumu, piegādājot preces.
Ø Tranzīta stacijas – atkarībā no valsts teritorijas, ir pamatoti izmantot tranzīta stacijas.
Tas nozīmē, ka ar nelielām kravas automašīnām iepakojumi tiek paņemti no
pieņemšanas punktiem, un maisi/konteineri ar depozīta iepakojumiem tiek nodoti no
mazām kravas automašīnām uz tālsatiksmes transporta līdzekļiem, lai tos nogādātu
centrālajos apstrādes centros. Saskaņā ar loģistikas uzņēmumu sniegto informāciju
tranzīta stacijas ir efektīvas, ja tās atrodas vairāk nekā 100–150 km attālumā no gala
mērķa. Ja attālums ir mazāks, tad ir efektīvāk nogādāt iepakojumus uz pārstrādes
rūpnīcu tūlīt pēc to pieņemšanas. Protams, ir jāņem vērā specifika, kādu nosaka
partneri, kas piedāvā transporta un loģistikas pakalpojumus. Ņemot vērā iedzīvotāju
sadalījumu dažādos rajonos, Latvijā būtu pamatoti izmantot tranzīta stacijas ieteicams
netālu no Liepājas, Valmieras un Daugavpils. Taču, kā agrāk norādīts, tas ir lielā mērā
atkarīgs no loģistikas uzņēmumiem, kas nodrošina transporta pakalpojumus IDS.
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Ø Saspiesto iepakojumu apjoms – izmaksu efektivitātes nodrošināšanai viens no
galvenajiem aspektiem ir saspiesto iepakojumu apjoms. Piemēram, attiecībā uz PET
pudelēm saspiesto iepakojumu skaits ir vismaz divas reizes lielāks par standarta
iepakojumu skaitu, bet attiecībā uz alumīnija skārdenēm starpība var būt līdz pat 4
reizēm. Tas nozīmē transporta un transporta iepakojuma ietaupījumu, kas precīzāk
aprakstīts tālāk dokumentā.
Ø Stikla smalcināšana uz vietas veikalā – stikla iepakojuma transportēšana ir viena no
būtiskām problēmām un izaicinājumiem, tāpēc rodas jautājums (ņemot vērā negatīvos
aspektus, piemēram, higiēnu un troksni) – vai stikla iepakojumus var smalcināt uz
vietas veikalā? Tas ļautu būtiski samazināt loģistikas izmaksas un arī vēlākās stikla
iepakojuma pārstrādes izmaksas.

Transportēšanas cena ietver izmaksas, sākot no transporta iepakojuma saņemšanas un
iekraušanas, izmaksas, kas attiecas uz tranzīta stacijām, ja tādas izmanto, un līdz transporta
iepakojuma nogādāšanai skaitīšanas/apstrādes centrā. Finanšu modelis balstās uz to, ka
iepakojuma pieņemšanas automātu daļa ir 85 %, un iepakojumi tiek saspiesti (izņemot stikla
iepakojumu). Izkraušana ir skaitīšanas/apstrādes centra strādnieku darbs, un līdz ar to
izkraušanas izmaksas tiek ierēķinātas skaitīšanas/apstrādes centra izmaksās. Transportēšanas
un loģistikas izmaksas saistībā ar transporta iepakojumu ir kopā aptuveni 1,3 milj. euro, kā
redzams 5.4. tabulā. Saskaņā ar mūsu priekšlikumu laika gaitā iepakojuma pieņemšanas
automātu daļa palielināsies līdz 90-95 %, kā tas ir tradicionālajās IDS valstīs (Norvēģija,
Zviedrija, Igaunija un citas).
Loģistikas izmaksas (ieskaitot
transporta iepakojumu), milj. €
PET maiss
Skārdeņu maiss
Stikls (OWG) – taras vienība
KOPĀ

Kopā
loģistikas
izmaksas
0,90
0,13
0,28
1,31

Transporta
izmaksas
0,71
0,11
0,24
1,06

Transporta
iepakojuma
izmaksas
0,19
0,03
0,05
0,26

5.4. tabula. Potenciālās loģistikas izmaksas (ieskaitot transporta iepakojumu), milj. €. Bez PVN.

Kā norādīts iepriekš, loģistikas izmaksu ietaupījumu var iegūt, īstenojot atšķirīgus optimālos
risinājumus, sasmalcinot stiklu uz vietas veikalā, kā arī izmantojot labi attīstītus IT risinājumus.
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Loģistikas uzņēmuma IT risinājumam ir jābūt informācijai par to, cik iepakojumi ir pieņemti, lai
pārvadātājs zinātu, kad jādodas uz veikalu paņemt iepakojumus un cik daudz iepakojumu
gaidīs veikalā. Tas ir nepieciešams gan savākšanas reisiem, gan optimālai noliktavas telpu
izmantošanai.

Transporta iepakojums
Dažādās valstīs tiek izmantoti dažādi risinājumi, kas nozīmē, ka ir nepieciešams dažāds
transporta iepakojums. Visu šādu transporta iepakojumu mazumtirgotājiem nodrošina IDS bez
maksas, IDS sedz visus izdevumus (ja transporta iepakojums tiek izmantots neatbilstoši,
piemēram, maisus izmanto atkritumiem, tādā gadījumā mazumtirgotājs ir atbildīgs par šādu
izmaksu segšanu). Tāpēc, piemēram, PET un skārdeņu iepakojumi pēc saspiešanas tiek
automātiski novirzīti uz:
a) vienreizlietojamiem plastikāta maisiem (7. attēls), kas tiek nomainīti pēc piepildīšanas,
pēc tam pilnais maiss tiek noslēgts ar īpašu aizslēgu un/vai lentu (kas tiek nodrošināti
un uzglabāti nodošanai pārvadātājam);

7. attēls. Speciālie plastikāti maisi iepakojumu savākšanai (piemēram, Infinitum,
Norvēģija. Pa kreisi: saspiests ar iepakojuma pieņemšanas automātu / pa labi:
nesaspiests no manuālas nodošanas)
b) atkārtoti izmantojami plastmasas konteineri (8. attēls), kurus nomaina un uzglabā
pilnus, un kad pārvadātājs izbrauc savākšanas maršrutu, tie tiek iztukšoti īpašā
savākšanas automašīnā un nogādāti uz skaitīšanas/apstrādes centru (parasti stiklam).
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8. attēls. Atkārtoti izmantojams 650 l un 240 l plastmasas konteiners stikla iepakojumu
savākšanai (piemērs no Eesti Pandipakend, Igaunija)
Vienreiz lietojamās stikla pudeles tiek savāktas vai nu vienreizējas lietošanas plastikāta maisos
un nogādātas līdzīgi kā PET un skārdeņu iepakojumi, vai arī tās tiek savāktas atkārtoti
izmantojamos plastmasas taras vienībās. Konteiners ar stikla pudelēm tiek nodots
pārvadātājam, kas tā vietā piegādā mazumtirgotājam tukšu konteineru nevis iztukšo sākotnējo
konteineru. Ja stikla pudeles tiek sasmalcinātas tūlīt pēc to nodošanas iepakojuma
pieņemšanas automātā, tad tās var tālāk apstrādāt līdzīgi, izmantojot atkārtoti izmantojamus
plastmasas konteinerus.

Vienmēr priekšroka dodama atkārtoti izmantojamiem konteineriem, taču ja depozīta
iepakojumu pieņemšanai izmanto plastikāta maisus, vecos vienreizlietojamos maisus var
savākt un saspiest pēc izmantošanas, pārdot atpakaļ maisu ražotājam un katra jaunā maisa
sastāvā būs līdz 50–90 % otrreiz pārstrādātu materiālu. Lielākajā daļā IDS iepriekš aprakstītajā
veidā tiek izmantoti vienreizlietojamie plastikāta maisi, turklāt tiek piedāvāti jauni risinājumu,
kuros izmanto atkārtoti izmantojamus plastmasas konteinerus. Ar transporta iepakojumu
saistītās izmaksas tiek aprēķinātas transportēšanas un loģistikas izmaksu ietvaros.

5.2.4. Skaitīšanas / apstrādes centru izmaksas
Skaitīšanas / apstrādes centri ir nepieciešami, lai tālāk apstrādātu iepakojumu, kas tiek savākts
no veikaliem, un sagatavotu to pārstrādei. Parasti iepakojums, kas pieņemts ar saspiešanas
iepakojuma pieņemšanas automātu, tiek saspiests, izmantojot rūpniecisku presi, liela apjoma
saspiestā apjomā, lai to varētu pārdot dažādām materiālu pārstrādes rūpnīcām.
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Netiek saspiests iepakojums, ko savāc manuāli vai no horeca sektora uzņēmumiem. Tāpēc
šādu iepakojumu ir nepieciešams saskaitīt apstrādes centrā, un pamatojoties uz skaitu, tiek
veikta samaksa par depozītu un mazumtirdzniecības apsaimniekošanas maksu. Iepakojums
tiek skaitīts, pamatojoties uz EAN kodu, kas izslēdz iespēju, ka depozīts tiek maksāts par
iepakojumu vai EAN kodu, kas nav reģistrēts IDS. Tas nozīmē, ka IDS nemaksā depozītu par
iepakojumu, par ko dzērienu ražotāji un importētāji nav samaksājuši depozītu IDS. Maksājums
mazumtirgotājiem par pārējo iepakojumu, kas tiek saskaitīts apstrādes centrā ar skaitīšanas
ierīcēm, tiek veikts saskaņā ar skaitīšanas iekārtas rezultātu. Ja iepakojums tiek saspiests,
maksājuma mazumtirgotājam veikšanas pamats ir no iepakojuma pieņemšanas automāta
iegūtie dati.

Nākamais apsveramais jautājums ir, cik daudz skaitīšanas/apstrādes centri ir nepieciešami.
Papildus iedzīvotāju skaitam ir jāņem vērā arī citi faktori, piemēram, iedzīvotāju blīvums,
tūrisma līmenis un ģeogrāfija. Lai loģistikas izmaksas būtu pieņemamas, katram
skaitīšanas/apstrādes un/vai presēšanas centram būtu jāapkalpo teritorija augstākais 200–
250 km rādiusā. Ņemot vērā šo attālumu un Latvijas lielumu, un iedzīvotāju blīvumu, ir
ieteicams izveidot vienu skaitīšanas/apstrādes centru Olaines vai Jelgavas tuvumā. Papildus
tam, ir pamatoti izvēlēties loģistikas partnerus, kam ir tranzīta punkti netālu no Liepājas,
Daugavpils un Valmieras.
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9. attēls. Saspiests PET iepakojums.

Galvenās skaitīšanas/pārstrādes centra izmaksas ir:
Ø Ēkas noma – tā vietā, lai ēku īrētu, to var iegādāties arī īpašumā, un tādā gadījumā
izmaksu aprēķins būtu balstīts uz amortizācijas izmaksām, taču pirmajā posmā ir
ieteicams ēku nomāt. Galvenais iemesls ir, ka pirmajos gados tiks iegūts precīzs
pārskats par iepakojuma tirgus daļām un to, kurš iepakojums tiks iekļauts depozīta
sistēmā. Pamatojoties uz tirgus lielumu, kas norādīts 5.1. sadaļā, saskaņā ar mūsu
aplēsēm skaitīšanas/apstrādes centra lielumam būtu jābūt aptuveni 4000 m2, šajā
apjomā ņemot vērā potenciālo pārdošanas un iepakojuma atgriešanas pieaugumu
nākotnē.
Ø Komunālo pakalpojumu izmaksas un apstrādes darbības izmaksas, piemēram, ūdens,
kanalizācija, apsilde, ventilācija, ēkas un iekārtu apkope, rezerves daļas.
Ø Ieguldījumi iekārtās, no kurām dārgākās ir skaitīšanas iekārtas, presētāji, konveijera
līnijas, PET automātiskās šķirošanas un citas iekārtas, un aprīkojums (tostarp
investīcijas biroja iekārtās un IT). Sākotnējie ieguldījumi iekārtās ir aptuveni €3,2 milj.
Finanšu modelī ieguldījumi ražošanas iekārtās tiek ņemti vērā amortizācijas izmaksās.
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Ø Darbaspēks – darbaspēks veido vienas no lielākajām skaitīšanas/apstrādes centru
izmaksām. Lai aplēstu skaitīšanas/apstrādes centra darbaspēka izmaksas, kas saistītas
ar apstrādi un administrāciju, ir izmantoti Centrālās statistikas pārvaldes dati36. Finanšu
modelī ir ņemts vērā, ka darbinieki būs atbildīgi par transportēšanas iepakojumu
izkraušanu, nesaspiestā iepakojuma skaitīšanu un visām apstrādes darbībām, kamēr
iepakojums tiek saspiests un pārdots pārstrādātājam. Darbaspēka izmaksas būtiski
ietekmē šādi faktori:
Ø izmantotais transportēšanas iepakojuma veids. Zviedrijā tiek izmantots
„beramkravu pārvadājums”, kas nozīmē, ka atkārtoti lietojams konteiners tiek
iztukšots kravas automašīnā ar kompresoru, ko var viegli iztukšot
skaitīšanas/apstrādes centrā bez papildu darbaspēka.
Ø tas, vai stikla pudeles tiek uzskaitītas skaitīšanas/apstrādes centrā, vai arī tiek
izmantota kāda cita metode, lai noteiktu atbilstošu kompensāciju
mazumtirgotājiem. Piemēram, Somijā maksājuma pamats mazumtirgotājiem ir
vidējais stikla konteinera tilpums, par ko tika panākta savstarpēja vienošanās
(tomēr tas pieļauj zināmu IDS maldināšanu). Ja nav nepieciešams skaitīt stikla
pudeles, darbaspēka un skaitīšanas iekārtu izmaksas ievērojami samazinās.
Ø tas, vai stikla pudeles ir sasistas pie mazumtirgotāja. Šādā gadījumā stikla
lauskas var transportēt tieši no veikala uz reciklēšanas rūpnīcu, kas nozīmē, ka
materiālam nav nepieciešams iet caur skaitīšanas/apstrādes centru.

Apstrādes centru kopējās izmaksas, milj. EUR/gadā
Noma
Darbības izmaksas

2,15
0,19
0,28

Ražošanas darbaspēka izmaksas
Amortizācija

1,19
0,49

5.5. tabula. Skaitīšanas/apstrādes centru kopējās gada izmaksas. Neietver
apsaimniekošanas izmaksas. Bez PVN.

36
https://www.csb.gov.lv/en/statistics/statistics-by-theme/social-conditions/wages/search-in-theme/2386changes-wages-and-salaries-3rd-quarter-2018
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5.2.5. Apsaimniekošanas izmaksas
Galvenās centrālās apsaimniekošanas izmaksas ir izmaksas, kas saistītas ar darbaspēku, IT
infrastruktūru (to pieskaita pie amortizācijas), sabiedrības informētību un komunikāciju, biroju
īri un vispārējās administratīvās izmaksas. Attiecībā uz darbaspēka izmaksām, tiek pieņemts,
ka centrālajā IDS operatoru organizācijā strādās ap 15 darbinieki, tai skaitā, vadības, finanšu,
drošības/sistēmas pārskatatbildību darbinieki, klientu apkalpošanas un komunikācijas
personāls. Darbinieku skaitu var samazināt, izmantojot dažādus IT risinājumus. IT izmaksas
ietver uzturēšanu un atbalstu, programmatūras licences un izstrādes izmaksas. Kā minēts
iepriekš, sistēmas pārskatatbildības nodrošināšana ir viena no galvenajām IDS funkcijām.
Ņemot vērā tirgū nonākušo iepakojumu apjomu (355 milj. vienību) un depozīta (EUR 0,10)
vērtību, IDS gada monetārie depozīta ieņēmumi tiek lēsti vairāk nekā 35 miljoni eiro lieli. Lai
saglabātu finansiālu ilgtspējību, sistēmas pārskatatbildība un drošība ir rūpīgi jāuzrauga,
tādejādi, samazinot iespējamo krāpšanas risku un ietekmi. Attiecībā uz komunikāciju
izmaksām, ir nepieciešams informēt sabiedrību, lai cilvēki saprastu, cik svarīgi ir atgriezt tukšos
iepakojumus, zināt, kādi iepakojumi ir iekļauti programmā un kā viņi var saņemt depozīta
atmaksu. Viens no galvenajiem komunikācijas mērķiem ir palielināt reciklēšanas rādītājus. Vēl
viens veids, kā palielināt reciklēšanas rādītājus, ir palielināt depozītu vērtību, taču tas var
palielināt ar krāpšanos saistīto risku.
Kopumā ikgadējās apsaimniekošanas izmaksas tiek lēstas EUR 0,93 miljonu apmērā (ieskaitot
biroja īres un ar biroju saistītās izmaksas, darbaspēka izmaksas, IT darbības un komunikācijas
izmaksas). Paredzēts, ka biroja lielums būs 550 m2, kas papildus citām telpām ietver arī
sanāksmju telpu, mazgāšanās un ēdināšanas telpas apstrādes centra darbiniekiem. Sākotnējie
ieguldījumi biroja iekārtās, mēbelēs un IT ir iekļauti aprīkojuma investīcijās (5.2.4. sadaļa).

5.2.6. Ieņēmumi
IDS galvenie ienākumu avoti ir:
Ø neizmaksātais depozīts – neizmaksātais depozīts ir starpība starp depozītu, ko ražotāji
maksā IDS, un depozītu, ko IDS maksā mazumtirgotājiem, t. i., summa no iepakojuma,
kas neatgriežas IDS, bet nonāk atkritumos vai, diemžēl, dabā. Finanšu modelī tiek
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ņemts vērā, ka, ja depozīts ir EUR 0,10, atgriešanas rādītājs visiem iepakojumiem ir
85 %, kas nozīmē, ka 15 % iepakojumu netiek atgriezti un depozīts netiek izmaksāts .
Tiek lēsts, ka ikgadējie ienākumi no neizmaksātā depozīta ir 5,33 miljoni eiro.
Paredzētie neizmaksātā depozīta ieņēmumi pa iepakojuma veidiem ir parādīti
5.6. tabulā.

Neizmaksātais depozīts

milj €

PET
Skārdenes
Stikls
KOPĀ

3,32
1,66
0,35
5,33

5.6. tabula. Potenciālie ieņēmumi no neizmaksātā depozīta. Bez PVN.

Ø materiālu pārdošana – parasti IDS ir to materiālu īpašnieks, kurus ražotāji iegūst no
patērētājiem un nodod IDS. Ņemot vērā tirgus lielumu un savākšanas aplēses, autori
novērtē, ka Latvijas IDS katru gadu tiks savākti aptuveni 16 700 tonnas materiālu.

Savākšana
PET
Skārdenes
Stikls (OWG)

tonnas
8292
1264
7102

5.7. tabula. Savākto materiālu daudzums, tonnas.

Finanšu modelis ir balstīts uz materiālu cenām:
Ø PET – ICIS otrreizējās pārstrādes PET Eiropas nedēļas pārskati 37
Ø alumīnijs – LMB cenas vidējā procentuālā daļa 38
Ø tērauds – vidējā tērauda cena, pamatojoties uz metāllūžņu izplatītāja
informāciju

37
38

https://www.icis.com/
https://www.lme.com/
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Ø stikls – vidējā stikla cena Ziemeļvalstīs. Atkarībā no stikla kausēšanas iekārtas
klātbūtnes IDS valstī stikla cena var būt nedaudz augstāka, taču stikls ir
vismazāk vērtīgais materiāls.
Ieņēmumi no materiālu pārdošanas
PET
Skārdenes
Stikls
KOPĀ

milj. €
3,00
1,45
0,07
4,53

5.8. tabula. Potenciālie ieņēmumi no materiālu pārdošanas. Bez PVN.

Ø Nozares/apsaimniekošanas maksa – IDS ir jādarbojas kā bezpeļņas sabiedrībai. Tas
nozīmē, ka organizācijas mērķis ir segt jaunās izmaksas vai gūt nelielu peļņu, kas ir
rezervēta vai izmantota, lai IDS padarītu efektīvāku. Rezultātā nozares maksa parasti ir
šāda – no kopējām izmaksām tiek atņemts neizmaksātais depozīts un materiālu
ienākumi, un trūkstošā summa ir nozares/apsaimniekošanas maksa, kas savukārt
jāsadala uz visu pārdoto iepakojumu. Turklāt jāatzīmē, ka nevienam materiālam
nevajadzētu subsidēt citu materiālu, bet ar konkrēto materiālu saistītās izmaksas
jāsadala uz katru materiālu.
5.2.7. Vienkāršots finanšu modelis

Šajā pētījumā ir ņemts vērā, ka IDS ietver ūdeni, bezalkoholiskos dzērienus, sulu, alu un vieglu
alkoholu, kas iepakoti šādos dzērienu iepakojuma materiālos: plastmasa, metāls un stikls. Kā
minēts iepriekš, tirgus lieluma novērtējums ir viens no svarīgākajiem, bet pētījums ir balstīts
uz novērtējumu, ka Latvijas tirgus lielums ir 355 miljoni vienreizlietojama iepakojuma vienību;
visu iepakojumu veidu depozīta vērtība ir € 0,10, bet atgriešanas rādītājs ir 85 % (kas ir līdzīgs
citām IDS valstīm).

Pamatojoties uz iepriekšējos punktos aprakstītajiem izdevumiem un ieņēmumu loģiku, IDS
vienkāršotais finanšu modelis ir parādīts 5.9. tabulā.
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Ienākumi

Izdevumi

izmaksas
Kopējās
par vienu
Apraksts
izmaksas,
pārdoto
milj. €
iepakojumu,
€
Mazumtirdzniecības apsaimniekošanas maksa
-8,1
-0,0230
Transports, loģistika un iepakojuma materiāli
-1,3
-0,0037
Apstrādes centru izmaksas
-2,2
-0,0061
Apsaimniekošana
-0,9
-0,0026
Neizmaksātais depozīts
5,3
0,0150
Materiālu pārdošana
4,5
0,0127
Ražotāju apsaimniekošanas maksa
2,7
0,0076
Neto rezultāts
0,0
0,0000
5.9. tabula. Paredzamās ikgadējās IDS kopējās izmaksas un izmaksas par pārdoto iepakojumu.
Bez PVN.

Kā redzams 5.9. tabulā, lielākais izmaksu postenis ir mazumtirgotājiem izmaksātā
kompensācija. Tam seko transporta un loģistikas izmaksas. Līdz ar to ir svarīgi vienoties ar
mazumtirgotājiem, ka kompensācija (mazumtirdzniecības apsaimniekošanas maksa), ko
viņiem maksā par depozīta iepakojumu savākšanu, ir balstīta tikai uz efektīvāko veikalu
tiešajām izmaksām. Turklāt ir iespējams atrast papildu efektivitāti transporta un loģistikas
jomā, kas var samazināt skaitīšanas / apstrādes centru kopējās izmaksas, kā arī sākotnējos
ieguldījumus.

Sistēmas ieņēmumu ziņā neizmaksātais depozīts ir otrais lielākais ienākumu avots. Tomēr tas
ir atkarīgs no atgriešanas rādītāja. Jo augstāks ir atgriešanas rādītājs, jo zemāki ir ieņēmumi no
neizmaksātiem depozītiem vai otrādi. Ņemot vērā visas sistēmas izmaksas un ieņēmumus, tiek
lēsts, ka vidējā nozares / apsaimniekošanas maksa būs EUR 2,7 miljoni jeb EUR 0,0076 par
iepakojuma vienību (ja atgriešanas rādītājs ir 85 %), kas var būt zemāks, izpildot visas šajā
pētījumā aprakstītās iespējas vai lielāks, ja atgriešanas rādītājs tiks palielināts.
5.9. tabulā ir jāņem vērā, ka šī ir pilna gada analīze.

5.2.8. Jutīguma analīze
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Tālāk sniegts pārskats par gadījumiem, kad mainās viens no galvenajiem faktoriem, kas
ietekmē IDS izmaksas vai ienākumus:
Ø Atgriešanas rādītājs – atgriešanas rādītāja pieaugums par 1 % punktu negatīvi ietekmēs
nozares maksu. Galvenokārt, neizmaksātais depozīts samazināsies un, tā kā tiek
iekasēta vairāk nekā parastā summa, tad vairāk jāmaksā par mazumtirdzniecības
apsaimniekošanas un citām darbības maksām. Šajā gadījumā ražotāja izmaksas
palielināsies par 0,43 milj. eiro gadā (nozares maksa palielināsies attiecīgi par
0,0012 EUR par iepakojumu). Tas nozīmē, ka gadījumā, ja vidējais atgriešanas rādītājs
palielināsies līdz 90 %, ražotāju izmaksas pieaugs gandrīz par 2,2 milj. eiro.
Ø Mazumtirdzniecības apsaimniekošanas maksa – viens no nozīmīgākajiem rādītājiem.
Ja mazumtirdzniecības apsaimniekošanas maksu vidēji palielinātu par 10 %, tad
ražotāja izmaksas palielināsies par 0,81 milj. eiro gadā (nozares maksa palielināsies
0,0023 EUR par iepakojumu). Vienlaikus tā ir arī iespēja, kas nozīmē, ka gadījumā, ja
mazumtirdzniecības apsaimniekošanas maksu var samazināt, tad tam būs līdzīga
pozitīva ietekme uz nozares maksu.
Ø Darbības izmaksas (transports, loģistika, apstrādes centrs, administratīvie izdevumi)
– kā norādīts iepriekš, darbības izmaksas var samazināt, sīkāk analizējot dažādus
risinājumus un īstenojot tos. Vienlaikus, ja darbības izmaksas palielināsies par 10 %,
tad ražotāja izmaksas palielināsies par 0,44 milj. eiro gadā. Ietekme uz nozares maksu
ir 0,0012 EUR par iepakojuma vienību.
Ø Materiālu pārdošanas cena – pēdējo 5 gadu laikā materiālu cenas ir bijušas ļoti
atšķirīgas, piemēram, alumīnija cenas ir mainījušās par 40 %, un PET cenas ir pat
dubultojušās. Rezultātā, papildus mazumtirdzniecības apsaimniekošanas maksai un
atgriešanas rādītāja maiņai, galvenā ietekme ir arī uz materiālu cenu izmaiņām. Ja
materiāla cena palielināsies par 10 %, tad kopējās ražotāja izmaksas samazināsies par
0,45 milj. eiro gadā. Nozares maksa samazināsies vidēji par 0,0013 EUR par
iepakojumu. Tomēr, kā jau norādīts, pēdējo piecu gadu pieredze rāda, ka ir lielas
izmaiņas materiālu cenās.
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NB! Šis pētījums, tostarp tā finansiālā daļa, nav pilnīga un detalizēta Latvijas IDS finanšu
analīze, ko varētu uzskatīt par pamatu Latvijas IDS ieviešanai. Tā izmantojama kā pirmais
ieskats IDS būtībā, tostarp tās finanšu pamatloģikā, un centieni piemērot Latvijas
kontekstam, pamatojoties uz laika ierobežojumiem un datu pieejamību. Ļoti ieteicams, lai
nākamais pasākums būtu pilnīga Latvijas IDS iespēju izpēte kopā ar galvenajām
ieinteresētajām personām, piemēram, ražotājiem, tostarp izvērstas jutīguma analīzes
veikšana.
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Latvijas IDS finanšu pārskats
Pārskats
Sākotnējie ieguldījumi iepakojuma pieņemšanas
automātā
Sākotnējie ieguldījumi apstrādes centra iekārtās

milj. EUR
5.2.2. sadaļa. Ieguldījumu veic vai nu mazumtirgotājs vai iepakojuma
15,4–19,9 pieņemšanas automāti piegādātājs (Lietuvas piemērs), un IDS to vēlāk sedz
iekļaujot mazumtirdzniecības apsaimniekošanas maksā.
5.2.4. sadaļa. Turpmāk sniegtajā analīzē ieguldījums tiek lēsts, ņemot vērā
3,2
amortizāciju.

Depozīta ienākumi
Depozīta izmaksa
Neizmaksātais depozīts (neto depozīta ienākumi)

35,5 5.2.6. sadaļa. Nozares maksājums IDS.
-30,2 5.2.6. sadaļa. IDS maksājums mazumtirdzniecībai.
5,3 5.2.6. sadaļa. Depozīts iepakojumiem, kas netiek atgriezti

Neizmaksātais depozīts
Materiālu pārdošana
Ražotāju apsaimniekošanas maksa
Kopējie ienākumi

5,3 5.2.6. sadaļa.
4,5 5.2.6. sadaļa. Ieņēmumi no materiālu pārdošanas.
2,7 5.2.6. sadaļa. Ražotāju maksa, lai segtu iepakojuma savākšanas izmaksas.
12,5

Mazumtirdzniecības apsaimniekošanas maksa

8,1 5.2.2. sadaļa. Mazumtirgotāju maksa par iepakojuma savākšanu.
5.2.3. sadaļa. Iepakojuma loģistikas izmaksas transportēšanai no
1,3 mazumtirdzniecības uz IDS.
5.2.4. sadaļa. Apstrādes centru izmaksas, lai sagatavotu iepakojumus
2,2 reciklēšanai.
0,9 5.2.5. sadaļa. Valsts mēroga IDS apsaimniekošanas izmaksas.
12,5

Transports, loģistika un iepakojuma materiāli
Apstrādes centru izmaksas
Apsaimniekošana
Kopējās izmaksas
Neto rezultāts

0,0

Bezpeļņas princips. Iegūtā peļņa tiks novirzīta IDS ilgtspējīgai darbībai.
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5.3.

Ieteicamās vadlīnijas iespējamai Latvijas IDS izveidei

Pamatojoties uz citu IDS sistēmu labāko praksi un pieredzi (it īpaši Igaunijā un Lietuvā), autori
iesaka šādus potenciālā Latvijas depozīta atgriešanas sistēmas izstrādes principus:
Ø Obligāta IDS, kas noteikta ar likumu, ar skaidru ieinteresēto personu lomu aprakstiem,
lai nodrošinātu vienlīdzīgu attieksmi pret visiem sistēmas dalībniekiem, piemēram,
ražotājiem, importētājiem un mazumtirgotājiem.
Ø Ieteicams, lai IDS sistēma aptvertu plašu vienreizlietojamu un atkārtoti uzpildāmu
dzērienu konteineru klāstu – no produktiem vismaz bezalkoholiskie dzērieni, ūdens,
alus, zema etanola alkoholiskie dzērieni, sula, sulas koncentrāti un nektāri. No
materiāliem PET, skārdenes, stikls, vienlaicīgi priekšroku dodot atkārtoti uzpildāmu
stikla dzērienu konteineru plašākai izmantošanai un atgriešanai.
Ø IDS operatoram ir jābūt bezpeļņas organizācijai (pamatojoties uz ražotāja atbildības
principu), ko izveidojuši tikai ražotāji un mazumtirgotāji un kuru licencē un uzrauga
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija. Budžeta loģikas pamatā vajadzētu
būt bezpeļņas principam, ja kāds gadā ir lielāka peļņa, to nevar izņemt neviena
ieinteresētā persona, un tai būtu jāpaliek sistēmas ilgtspējai un attīstībai.
Ø Ieteicams ieviest centralizētu IDS ar „atgriešanu mazumtirdzniecībā”. Atgriešanai
veikalā ir acīmredzama priekšrocība, jo tā ir ērtāka patērētājiem – viņi var atgriezt taru,
kad viņi dodas uz veikalu iepirkties. Balstoties uz Igaunijas un Lietuvas pieredzi,
veikaliem ar vismaz 200 m² tirdzniecības platību ir pienākums ņemt atpakaļ depozītu
konteinerus, attiecībā uz lauku teritoriju veikaliem šis noteikums jāpiemēro uz mazāku
pārdošanas platību, piemēram, sākot no 20 m², ar iespējamiem izņēmumiem.
Ø Lai izvairītos no pārmērīgām pārrobežu darbībām, ieteicams noteikt depozīta vērtību
vienādā līmenī ar Igaunijas un Lietuvas depozītu vērtībām.
Ø IDS būtu jāuztur kā centralizēta sistēma – savākto materiālu (PET, skārdeņu u. c.)
pārdošanas ieņēmumi un neizmaksātā depozīta īpašumtiesības joprojām ir centrālajā
IDS kā daļa no izmaksu seguma, lai garantētu maksimālu efektivitāti patērētājiem.
Ø IDS ir jābūt smalki izstrādātai kontroles sistēmai no pirmās dienas, kas ir viens no labi
funkcionējošas sistēmas stūrakmeņiem, un gan pārdošanas, gan savākšanas kontrolei
ir jābūt pilnībā gatavai jau no paša sākuma, turklāt, tai jānodrošina pilnīga
pārredzamība.
Kā rāda Igaunijas un Lietuvas pieredze, iepriekš minētie principi un galvenie jautājumi ir būtiski
veiksmīgai IDS sistēmas ieviešanai, kas nodrošinātu dzērienu iepakojumu augsto atgriešanas
rādītāju, kā arī radītu pamatu rentablai darbībai. Nākamais solis ir detalizētāks novērtēšanas
modelis un pilnīga priekšizpēte, lai noteiktu savākšanas infrastruktūru, loģistikas modeļus,
apstrādes centrus un citus darbības aspektus, kā arī konkrētus atgriešanas rādītājus Latvijas
IDS sistēmai.

