
VIENOŠANĀS   

 

Rīgā, sagatavošanas datums: 2018.gada 14.augusts. 
Vienošanās reģistrācijas numuru skatīt dokumenta pielikumā. 

Parakstīšanas datums ir pēdējā pievienotā droša elektroniskā paraksta un tā laika zīmoga datums. 

        

Akciju sabiedrība „Latvijas valsts meži”, kas reģistrēta Latvijas Republikas Komercreģistrā ar 

reģistrācijas Nr.40003466281, tās LVM Mežsaimniecība, Meža infrastruktūras izpilddirektora Indra Stulpāna 

personā, kurš rīkojas uz pilnvarojuma pamata (turpmāk – PASŪTĪTĀJS), no vienas puses, un  

sabiedrība ar ierobežotu atbildību “AMBERGOLD”, kas reģistrēta Latvijas Republikas 

Komercreģistrā ar reģistrācijas Nr.44103058866, tās valdes priekšsēdētāja Kaspara Raģeļa personā, kurš 

rīkojas uz statūtu pamata (turpmāk – IZPILDĪTĀJS), no otras puses (PASŪTĪTĀJS un IZPILDĪTĀJS, turpmāk 

kopā – PUSES), 

saskaņā ar 2018.gada 8.maijā noslēgtā Uzņēmuma līguma Nr. 5-5.6.3.2_0004_230_18_4 (turpmāk – 

LĪGUMS) 2.2.4. un 17.3.apakšpunktu, pamatojoties uz IZPILDĪTĀJA 2018.gada 13.augusta iesniegumu Nr. 

AMB/2018ID/67 (DVS Grifs Nr. 4.1-2_06an_230_18_1175), un lai ievērotu Eiropas Parlamenta un Padomes 

Regulu (ES) 2016/679 (2016. gada 27. aprīlis) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi 

un šādu datu brīvu apriti, PUSES noslēdz šādu vienošanos (turpmāk – VIENOŠANĀS) par zemāk minēto: 

 

1. PUSES vienojas mainīt LĪGUMA 1.1.apakšpunktā noteikto liela diametra caurtekas “Dzērves 

caurteka” pārbūves būvdarbu pabeigšanas termiņu un pārcelt to uz 2018.gada 28.septembri. 
Attiecīgi, LĪGUMA 1.1.apakšpunktā ietvertajā tabulā noteiktais būvdarbu pabeigšanas termiņš 

“01.09.2018.” tiek aizstāts ar jaunu datumu “28.09.2018.”. 

 

2. PUSES vienojas aizstāt LĪGUMAM pievienoto būvdarbu izpildes un naudas plūsmas grafiku (LĪGUMA 

18.1.2.apakšpunkts) ar jaunu būvdarbu izpildes un naudas plūsmas grafiku liela diametra caurtekas “Dzērves 

caurteka” pārbūves būvdarbiem, kas ir pievienots VIENOŠANĀS pielikumā. 

 

3. PUSES vienojas papildināt LĪGUMU ar 4.30.apakšpunktu šādā redakcijā:  

 

“4.30. IZPILDĪTĀJS apņemas informēt LĪGUMA izpildē iesaistītos darbiniekus par viņu personas datu apstrādi 

šajā LĪGUMĀ noteiktajiem mērķiem.” 

 

4. PUSES vienojas papildināt LĪGUMU ar 5.12.apakšpunktu šādā redakcijā:  

 

“5.12. PASŪTĪTĀJAM ir tiesības LĪGUMA izpildes kontroles ietvaros veikt fotografēšanu un/vai filmēšanu ar 

mērķi konstatēt situāciju objektā LĪGUMA izpildes gaitā.” 

 

5. Citi LĪGUMA punkti ar šo VIENOŠANOS netiek mainīti. 

 

6. VIENOŠANĀS sagatavota un parakstīta elektroniski ar drošu elektronisko parakstu, kas satur laika zīmogu. 

VIENOŠANĀS ir saistoša PUSĒM no tās parakstīšanas brīža un ir LĪGUMA neatņemama sastāvdaļa. 

 

7. PUŠU adreses, rekvizīti un paraksti 

 

PASŪTĪTĀJS 
IZPILDĪTĀJS 

 

AS „Latvijas valsts meži” 

LVM Mežsaimniecība, Meža infrastruktūra 

Juridiskā adrese un adrese korespondences saņemšanai: 
Vaiņodes iela 1, Rīga, LV –1004 

tālr.67805482, e-pasts: lvm_ms@lvm.lv 

vienotais reģistrācijas nr. 40003466281 

Bankas rekvizīti: AS „SEB banka”  

bankas kods: UNLALV2X 

konts: LV 10 UNLA 0003 0304 6754 4 

SIA “AMBERGOLD” 
Juridiskā adrese un adrese korespondences 

saņemšanai: Viestura iela 2, Gulbenes nov.,  

Gulbene, LV-4401 

tālr.29396766, e-pasts: info@roadmaster.lv 

vienotais reģistrācijas nr. 44103058866 

Bankas rekvizīti: AS „Swedbank” 

bankas kods: HABALV22 

konts: LV 81 HABA 0551 0288 9709 0 

 

 
 (Indris Stulpāns) 

 
 (Kaspars Raģelis) 

 


