
 

 

 

Rīgā 2016. gada     . martā 

 

1. PAPILDU VIENOŠANĀS 

Nr. LB-07/2016/108 

 

2016. gada 11. februāra līgumam 

Nr. LB-07/2016/55 

Par Latvian News Service elektronisko informācijas pakalpojumu sniegšanu 
(iepirkums Nr. LB/2016/1) 

 

Latvijas Banka (tālāk tekstā – PASŪTĪTĀJS) tās iepirkuma pastāvīgās komisijas 

vadītāja Reiņa Jakovļeva personā, kas darbojas saskaņā ar Latvijas Bankas valdes 

2014. gada 29. maija kārtības Nr. 1256/11 "Līgumu pārvaldības kārtība" 88. punktu, no 

vienas puses, un SIA "Latvian News Service" (tālāk tekstā – IZPILDĪTĀJS) tās valdes 

locekļa Normunda Baķa personā, kas darbojas saskaņā ar statūtiem, no otras puses 

(kopā tālāk tekstā – PUSES; katrs atsevišķi tālāk tekstā arī – PUSE), noslēdz šādu 

papildu vienošanos (tālāk tekstā – VIENOŠANĀS) pie 2016. gada 11. februārī noslēgtā 

līguma Nr. LB-07/2016/55 "Par Latvian News Service elektronisko informācijas 

pakalpojumu sniegšanu (tālāk tekstā – LĪGUMS). 

 

1. PUSES vienojas izteikt LĪGUMA 4.1. punktu šādā redakcijā: 

"4.1. Līguma summa ir 14,520.00 EUR (četrpadsmit tūkstošu pieci simti divdesmit 

euro), t.sk. atlīdzība par pakalpojuma sniegšanu 12,000.00 EUR (divpadsmit tūkstošu 

euro) un 21% pievienotās vērtības nodoklis 2,520.00 EUR (divi tūkstoši pieci simti 

divdesmit euro). 

4.2. Mēneša maksa par pakalpojuma sniegšanu ir 1,210.00 EUR (viens tūkstotis divi 

simti desmit euro), t.sk. atlīdzība par pakalpojuma sniegšanu 1,000.00 EUR (viens 

tūkstotis euro) un 21% pievienotās vērtības nodoklis 210.00 EUR (divi simti desmit 

euro)." 

 

2. PUSES vienojas izteikt LĪGUMA pielikumu jaunā redakcijā (VIENOŠANĀS 

pielikumā). 

 

3. Pārējie LĪGUMA noteikumi paliek spēkā negrozīti. 

 

4. VIENOŠANĀS stājas spēkā 2016. gada 1. aprīlī.  

 

5. VIENOŠANĀS ir LĪGUMA neatņemama sastāvdaļa. 

 

6. VIENOŠANĀS uzrakstīta 2 (divos) eksemplāros uz 2 (divām) lapām, t.sk. tās 

pielikums uz 1 (vienas) lapas. Pēc VIENOŠANĀS abpusējas parakstīšanas viens tās 

eksemplārs tiek nodots PASŪTĪTĀJAM, otrs – IZPILDĪTĀJAM. 

 

PASŪTĪTĀJS                                            IZPILDĪTĀJS 

 

 

________________________                       ________________________ 

R. Jakovļevs                                                 N. Baķis 

 

2016. gada                                                                       2016. gada  



 

2016. gada      . marta 

1. papildu vienošanās Nr. LB-07/2016/108 

pielikums 

 

"Pielikums 

līgumam Nr. LB-07/2016/55 

(iepirkums Nr. LB/2016/1) 

 

ELEKTRONISKO PAKALPOJUMU SARAKSTS 

 
Pakalpojums Pakalpojuma sniegšanas 

termiņš 

Abonēšanas mēneša 

maksa (euro) 

Sabiedrība & politika (Latvija, Baltija, 

pasaule) 

Tiešsaistes režīmā katru dienu  

Ekonomika (Latvija, Baltija, pasaule) Tiešsaistes režīmā katru dienu  

Kalendārs (Gaidāmie notikumi) Tiešsaistes režīmā katru dienu  

Ziņas krievu valodā 

– Latvija, Latvijas ekonomika 

– Lietuva, Lietuvas ekonomika 

– Igaunija, Igaunijas ekonomika 

Tiešsaistes režīmā katru dienu  

BNS kalendārs (Gaidāmie notikumi) Tiešsaistes režīmā katru dienu  

BNS datubāzes (Uzņēmumu datubāze) Tiešsaistes režīmā katru dienu  

Paziņojumi presei/PR   

BNS arhīvs   

BNS intervijas/komentāri   

BNS rīta apskats   

Nozaru informācija: 

– Apdrošināšana  

– Bankas 

– Finanšu tirgi/investīcijas 

– Izdevējdarbība/mediji/PR 

– Makroekonomika 

– Valsts pārvalde 

– Ziņu atlase "Latvijas Banka" 

Tiešsaistes režīmā katru dienu  

Kopā (bez PVN) 1,000.00 

PVN 21% 210.00 

Pavisam kopā 1,210.00 

 

 


