VIENOŠANĀS Nr.1
par 2020.gada 19.februāra atkritumu apsaimniekošanas līguma Nr.DMV-20-50-lī „Līgums par
atkritumu apsaimniekošanu Rīgas Ziemeļu izpilddirekcijas Rīgas Vidzemes priekšpilsētas un Rīgas
Ziemeļu rajona administratīvajā teritorijā” grozījumiem
Dokumenta parakstīšanas datums ir pēdējā
pievienotā droša elektroniskā paraksta un
tā laika zīmoga datums 15.12.2020.
Rīgas domes Mājokļu un vides departaments, direktora p.i. Ingas Gulbes personā, kura
rīkojas saskaņā ar Rīgas domes 2011.gada 1.marta saistošo noteikumu Nr.114 “Rīgas pilsētas
pašvaldības nolikums” 110.punktu, Rīgas domes 2011.gada 18.janvāra nolikumu Nr.92 „Rīgas
domes Mājokļu un vides departamenta nolikums” un Rīgas domes priekšsēdētāja 2020.gada
20.novembra rīkojumu Nr.RD-20-399-p “Par Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta direktora
amata pienākumu veikšanu”, (turpmāk tekstā – Pašvaldība), no vienas puses, un
SIA “Eco Baltia vide”, reģistrācijas Nr.40003309841, adrese: Getliņu iela 5, Rumbula, Stopiņu
novads, LV-2121 (turpmāk – Apsaimniekotājs), kuru uz statūtu pamata pārstāv valdes priekšsēdētājs
Jānis Aizbalts un valdes loceklis Andris Ziemelis no otras puses, turpmāk kopā/atsevišķi –
Puses/Puse, pamatojoties uz atklātā konkursa “Sadzīves atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumu
nodrošināšana Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā” (turpmāk – Atklāts konkurss), identifikācijas
Nr. RD DMV 2019/44 4.daļas rezultātiem, 2020.gada 19.februāra atkritumu apsaimniekošanas
līguma Nr.DMV-20-50-lī „Līgums par atkritumu apsaimniekošanu Rīgas Ziemeļu izpilddirekcijas
Rīgas Vidzemes priekšpilsētas un Rīgas Ziemeļu rajona administratīvajā teritorijā” (turpmāk Līgums) 7.1.punktu un Latvijas Republikas Saeimas 2020.gada 23.novembrī pieņemtos grozījumus
Dabas resursu nodokļa likumā, kas publicēti Latvijas Republikas oficiālajā izdevumā “Latvijas
Vēstnesis” 2020.gada 11.decembrī (Oficiālās publikācijas Nr.: 2020/240A.5), vienojas veikt
sekojošus grozījumus Līgumā:
1.
Izteikt Līguma 3.1.punktu šādā redakcijā:
“3.1. Apsaimniekotājs sniedz Pakalpojumus, piemērojot šādu maksu par nešķirotiem sadzīves
atkritumiem:
Nr.p.k.
1.

2.

Veicamie darbi
Nešķirotu sadzīves atkritumu apsaimniekošanas
maksa, bez atkritumu laukuma apsaimniekošanas
maksas
Nešķirotu sadzīves atkritumu apsaimniekošanas
maksa, ar atkritumu laukuma apsaimniekošanas
maksu

Cena gadā EUR (neieskaitot
PVN) m3
14.24

14.37

Periodā, kad Apsaimniekotājs nav uzsācis šķiroto atkritumu savākšanas laukumu apsaimniekošanu,
Apsaimniekotājs Pakalpojumus sniedz par maksu, kurā nav ietverta komponente par izdevumiem,
kas saistīti ar šķiroto atkritumu savākšanas laukumu apsaimniekošanu. Apsaimniekotājs, uzsākot
šķiroto atkritumu savākšanas laukumu apsaimniekošanu atbilstoši tehniskās specifikācijas
noteikumiem, vienpusēji palielina maksu par nešķiroto sadzīves atkritumu apsaimniekošanu,
ietverot tajā izmaksas, kas saistītas ar šķiroto atkritumu savākšanas laukumu apsaimniekošanu.”
2. Izteikt Līguma 3.pielikumu “Finanšu piedāvājums” jaunā redakcijā, kas ir Līguma
neatņemama sastāvdaļa.
DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA
ZĪMOGU

2
3.

Šī vienošanās stājas spēkā 2021.gada 1.janvārī.

4. Pusēm ir saistošas visas Līgumā, tiem paredzētās saistības, kas nav grozītas ar šo
vienošanos.
5. Šī vienošanās ir sastādīta latviešu valodā uz 2 (divām) lapām. Šī vienošanās ir parakstīta
ar drošiem elektroniskajiem parakstiem.
Pušu rekvizīti un paraksti:
PAŠVALDĪBA
Pašvaldības vārdā:
Rīgas domes Mājokļu un vides
departaments
Brīvības ielā 49/53, Rīga, LV-1010
Tālrunis: 67012453; fakss: 67012471
e-pasts: dmv@riga.lv
Norēķinu rekvizīti:
Rīgas pilsētas pašvaldība
Adrese: Rātslaukums 1, Rīga, LV-1050
NMR kods: 90011524360
PVN reģ.Nr.: LV90011524360
6.

Direktora p.i. I. Gulbe

APSAIMNIEKOTĀJS
Apsaimniekotāja vārdā:
SIA “Eco Baltia vide”
Reģistrācijas Nr.40003309841
Getliņu iela 5, Rumbula, Stopiņu novads, LV2121
Tālrunis: 66939234
e-pats: info@ecobaltiavide.lv

Valdes priekšsēdētājs J. Aizbalts
Valdes loceklis A.Ziemelis

DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA
ZĪMOGU

