
Ko darīt, ja depozīta iepakojumu nepieņem?
•  Gadījumā, ja nesaplacinātu 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. 

•  Tāpat lūgums ziņot, ja manuālajā depozīta 
punktā Jūsu depozīta iepakojumus atsakās 
pieņemt. 

•  Savukārt, ja taromātam nepieciešama 
iztukšošana vai apkope, lūgums vērsties pie 
konkrētā veikala darbiniekiem.

Ņem vērā!
•  Depozīta punktos var nodot tikai 

nesaspiestu un nesaplēstu depozīta 
iepakojumu. Nododamo iepakojumu 
nepieciešams pilnībā iztukšot.

•  Aicinām izmantot atkārtoti lietojamas 
somas iepakojumu nogādāšanai uz 
depozīta punktu. Situācijās, kad šim 
mērķim tiek lietotas kartona kastes, 
aicinām tās pirms ievietošanas 
konteineros saplacināt.

•  Konteineri pie depozīta punktiem domāti 
tiem iepakojumiem, kas netiek pieņemti 
depozīta punktā. Izmest sadzīves vai 
nešķirotus atkritumus tajos ir aizliegts.

ATRODI SEV TUVĀKO DEPOZĪTA PUNKTU!

Depozīta punktā var nodot dzēriena iepakojumu, ja uz tā etiķetes 
ir skaidri nolasāms svītrkods un Latvijas depozīta zīme.vai

Skārdenes

Stikla pudeles

Plastmasas
(PET) pudeles

0,2–1 l

0,1–1l

0,1–0,75 l
(neieskaitot)

Citi fermentētie produkti
ar alkohola saturu līdz 6 %

Skārdenes

Stikla pudeles

Plastmasas
(PET) pudeles

0,2–1 l

0,1–3 l
(neieskaitot)

0,1–3 l
(neieskaitot)

Bezalkoholiskie dzērieni

Skārdenes

Stikla pudeles

Plastmasas
(PET) pudeles

0,2–1 l

0,1–3 l
(neieskaitot)

0,1–1 l

Alus

Depozīta sistēmā iekļauti
šādu dzērienu iepakojumi:

Tuvākos depozīta punktus vari atrast vietnē 
www.depozitapunkts.lv, sadaļā “Kur nodot?”.

Jautājumu gadījumā lūgums rakstīt uz 
jautajumi@dio.lv. 

Depozīta punkti Smiltenē un citur novadā:

Circle K Dārza iela 36
ELVI  Pils iela 1B
Maxima Atmodas iela 4*
TOP!  Baznīcas laukums 2
TOP!  Rīgas iela 5
TOP!  Daugavas iela 1B
TOP!  Mazā Jaunā iela 12 

AIBE  Gaujienas veikals, Gaujiena
Veikals Gaujas, Gaujiena

Uni Bode Dzirnavu iela 18

ELVI  Rīgas iela 1, Rauna
TOP!  "Stūrīši 2", Trapene
TOP!  Bilskas veikals 
TOP!  Pakalpojumi, Grundzāle
TOP!  Vienības, Palsmane
TOP!  Silva 16, Silva
TOP!  Oktobra iela 3A, Variņi
TOP!  Stacijas iela 4, Ape
TOP!  Cēsu iela 2, Rauna
Uni Bode Rīgas iela 1A, Rauna
Uni Bode Stacijas iela 8a, Ape
Uni Bode Jaunā iela 2, Mēri
Uni Bode Veikals Vidaga, Vidaga

Taromāti Smiltenē:   

Manuālie punkti Smiltenē: 

Taromāti citur novadā:  

Manuālie punkti citur novadā:

* Ar zvaigznīti atzīmētajās adresēs
taromāts atrodas āra kioskā 


