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2. PAPILDU VIENOŠANĀS Nr. LB-07/2017/549 

2016. gada 30. decembra līgumam 

Nr. LB-07/2016/593 

Par cieto sadzīves atkritumu izvešanu 
(iepirkums LB/2016/116) 

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

vietnieces Ivetas Krastiņas personā, kas rīkojas saskaņā ar PASŪTĪTĀJA valdes 

2014. gada 29. maija kārtības Nr. 1256/11 "Līgumu pārvaldības kārtība" 89. punktu, no 

vienas puses, un SIA "Ragn-Sells" (tālāk tekstā – IZPILDĪTĀJS) tās valdes locekļa Agra 

Marksa personā, kas rīkojas saskaņā ar 2017. gada 14. jūlija pilnvaru Nr. 07/17-1, no otras 

puses (abi kopā tālāk tekstā – PUSES; katrs atsevišķi tālāk tekstā arī – PUSE), ņemot vērā 

to, ka: 

a) 2016. gada 30. decembrī PUSES noslēdza līgumu Nr. LB-07/2016/593 "Par cieto 

sadzīves atkritumu izvešanu" (tālāk tekstā – līgums), saskaņā ar kuru PASŪTĪTĀJS 

uzdeva un IZPILDĪTĀJS apņēmās veikt cieto sadzīves atkritumu konteineru izvietošanu 

PASŪTĪTĀJA ēkās, konteineros uzkrāto cieto sadzīves atkritumu izvešanu un izvesto 

cieto sadzīves atkritumu glabāšanu atkritumu izgāztuvē; 

b) 2016. gada 15. decembrī Saeima ir pieņēmusi likumu "Grozījumi Dabas resursu 

nodokļu likumā", saskaņā ar kuru tiek palielināta piemērojamā dabas resursa nodokļa 

likme par sadzīves atkritumu, kas nav uzskatāmi par bīstamiem atkritumiem, glabāšanu, 

nosakot to 35.00 EUR par tonnu sākot no 2018. gada 1. janvāra līdz 2018. gada 

31. decembrim; 

c) līguma 11.4. punkts paredz, ka gadījumā, ja ārējo normatīvo aktu izmaiņu rezultātā tiek 

mainīti cieto sadzīves atkritumu izvešanas vai noglabāšanas tarifi un nodokļu likmes, 

kuras PUSĒM ir obligāti ievērojamas, IZPILDĪTĀJS savlaicīgi veic līgumā noteikto 

izmaksu pārrēķinu atbilstoši normatīvajos aktos minētajām izmaiņām un iesniedz 

PASŪTĪTĀJAM lūgumu veikt attiecīgās izmaiņas līgumā; 

d) PASŪTĪTĀJS ir saņēmis no IZPILDĪTĀJA 2017. gada 21. novembra vēstuli 

Nr. 21/11-1.1 "Par atkritumu apsaimniekošanas tarifa izmaiņām", kurā IZPILDĪTĀJS 

informē PASŪTĪTĀJU par to, ka saistībā ar dabas resursa nodokļa palielināšanu ir veicis 

līgumā noteikto izmaksu pārrēķinu un sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksa ir 

palielinājusies par 0.82 EUR (astoņdesmit divi centi) bez PVN par 1 m3;  

e) izmaiņas pakalpojuma cenā ir saistītas ar izmaiņām mainīgajā dabas resursu nodokļu 

pozīcijā, grozījumi normatīvajos aktos, kuri nosaka maksu par Latvijas galveno un 

reģionālo autoceļu izmantošanu un degvielas cenu pieaugums, saglabājot nemainīgas 

pārējās tarifa aprēķina pozīcijas;  

noslēdz šādu papildu vienošanos pie līguma (tālāk tekstā – vienošanās).  

1. PUSES vienojas izteikt līguma 5.1. punktu šādā redakcijā:  

"5.1. Cena par 1 (viena) m³ CSA izvešanu ir 8.22 EUR (astoņi euro un 22 centi), kas 

sastāv no atlīdzības par DARBU 6.79 EUR (seši euro un 79 centi) un pievienotās vērtības 

nodokļa (21%) 1.43 EUR (viens euro un 43 centi)." 

2. Pārējie līguma noteikumi paliek spēkā nemainīti. 

3. Vienošanās ir pusēm saistoša no 2018. gada 1. janvāra un ir spēkā līdz līguma saistību 

pilnīgai izpildei. 
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4. Vienošanās uzrakstīta uz 2 (divām) lapām 2 (divos) eksemplāros, no kuriem viens 

glabājas pie PASŪTĪTĀJA, otrs – pie IZPILDĪTĀJA. 

PASŪTĪTĀJS                  IZPILDĪTĀJS 
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