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Depozīts

Preses relīze

Vasaras saulgriežu svinību neatņemama sastāvdaļa ir dažādi atspirdzinoši dzērieni, jo īpaši alus. Ņemot vērā, ka lielākā daļa šo
dzērienu tiek pārdota depozīta iepakojumā, SIA “Depozīta Iepakojuma Operators” (DIO) aicina būt atbildīgiem un tukšos
iepakojumus ar Latvijas depozīta zīmi nodot depozīta punktā, saņemot atpakaļ iemaksāto depozīta maksu 0,10 EUR apmērā.
Savukārt nemarķēto taru nepieciešams nodot esošajos atkritumu šķirošanas konteineros.
Lai aizvadītu svētkus dabai draudzīgi un laicīgi sagatavotos tukšo depozīta iepakojumu nodošanai, depozīta sistēmas operators
dalās vērtīgos padomos:
1

Uzkrāj tukšos dzērienu iepakojumus vienuviet

Svinībām sitot augstu vilni, tukšie dzērienu iepakojumi var tikt atstāti kur pagadās. Lai parūpētos, ka apkārtējā vide aiz tevis un
svinētājiem paliek tīra, kā arī “nepazaudētu” iemaksāto depozīta maksu, DIO iesaka svinību vietā izveidot īpašu tukšās taras
uzglabāšanas vietu un jau laicīgi informēt svinētājus par iepakojumu uzglabāšanas kārtību. Pēc-svētku rītā tukšos iepakojumus
atliks pāršķirot, lai noteiktu, kuri no tiem tālāk ceļos uz depozīta punktu, bet kuri – uz atkritumu šķirošanas konteineru.
1

Nesaplacini tukšos depozīta iepakojumus

DIO atgādina, ka tukšos depozīta iepakojumus nevar placināt, jo pretējā gadījumā taromāts nespēs atpazīt iepakojuma formu un
to nepieņems. Tādēļ esam vērīgi un sekojam līdzi, lai iepakojumus neplacina arī pārējie līgotāji.
1

Izpēti interaktīvo depozīta pieņemšanas punktu karti

Lai jau laicīgi izplānotu maršrutu no svinību vietas uz depozīta punktu, aicinām iepazīties ar interaktīvo pieņemšanas punktu karti,
kas pieejama mājaslapā www.depozitapunkts.lv, un atrast savu depozīta punktu iepakojumu nodošanai. DIO vērš uzmanību, ka
iedzīvotāju pieplūdums uz depozīta punktiem pēc svinībām būs liels, un, iespējams, nāksies sastapties ar garākām rindām pie
taromātiem. Tādēļ, lai iepakojumu nodošana būtu ātrāka un efektīvāka, iesakām izvēlēties lielākus depozīta punktus, kuros
atrodas vairāki lieljaudas taromāti.
1

Izskalo tukšos iepakojumus

Ņemot vērā, ka pēc-svētku laikā depozīta punktos visā Latvijā tiks nodots vēl nebijuši liels tukšo iepakojumu apjoms, iesakām
parūpēties gan par savu, gan citu lietotāju labsajūtu un tukšos iepakojumus pirms nodošanas izskalot. Lai gan šī prasībai nav
obligāta, pie tik lieliem nodoto iepakojumu apjomiem tā palīdzēs izvairīties no nevēlamām smakām, kā arī mazinās taromātu
sensoru nosmērēšanas risku, mazinot nepieciešamību pēc biežas taromātu apkopes.
1

Noņem korķīšus atkārtoti uzpildāmajām stikla pudelēm

Rūpējoties par vidi, ieteicams plastmasas pudeles nodot taromāta kopā ar vāciņiem, tādējādi nodrošinot ne tikai iepakojuma, bet
arī vāciņa pārstrādi. Savukārt metāla korķus no atkārtoti uzpildāmajām (AU) stikla pudelēm iesakām noņemt un izmest metāla
iepakojumam paredzētajā konteinerā – tas būtiski atvieglos darbu tirgotājiem un ražotājiem.
Atgādinām, ka tukšais depozīta iepakojums jāievieto taromātā ar apakšējo daļu pa priekšu, un tas nedrīkst būt saplacināts vai
saplēsts. Uz iepakojuma etiķetes jāatrodas skaidri nolasāmai Latvijas depozīta zīmei un svītrkodam. Gadījumā, ja nebojātu
iepakojumu ar Latvijas depozīta zīmi neizdodas nodot taromātā, lūgums sūtīt depozīta punkta adresi, veikala nosaukumu,

nodošanas laiku un iepakojuma fotogrāfiju ar labi nolasāmu svītrkodu un depozīta zīmi uz e-pastu jautajumi@dio.lv vai numuru
+371 20224214 lietotnē Whatsapp.
Aktuālā informācija par depozīta sistēmu pieejama mājaslapā www.depozitapunkts.lv, kā arī “Depozīta punkts” Facebook un
Instagram kontos.
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