
VIENOŠANĀS Nr.5-5.6.2.4_002w_230_18_104_4 

 

Rīgā                2018.gada 13.septembrī 

 

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

reģistrācijas Nr.40003466281, LVM Mežsaimniecība, Meža infrastruktūra meža infrastruktūras 

izpilddirektora Indra Stulpāna personā, kurš rīkojas uz pilnvarojuma pamata (turpmāk – PASŪTĪTĀJS), 

no vienas puses, un 

valsts akciju sabiedrība “Latvijas autoceļu uzturētājs”, kas reģistrēta Latvijas Republikas 

Komercreģistrā ar reģistrācijas Nr. 40003356530, tās Alūksnes ceļu rajona direktora Raita Niedra personā, 

kurš rīkojas uz pilnvarojuma pamata (turpmāk – IZPILDĪTĀJS), no otras puses 

(PASŪTĪTĀJS un IZPILDĪTĀJS, turpmāk – PUSES), 

saskaņā ar 2018.gada 30.aprīlī noslēgtā Uzņēmuma līguma Nr.5-5.6.2.4_002w_230_18_104 (turpmāk 

– LĪGUMS) 2.2.2. un 12.3.apakšpunktu, pamatojoties uz IZPILDĪTĀJA 2018.gada 4.septembra 

iesniegumu Nr.5.1.1.-AL.8/N2018-90, 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 sekojošu vienošanos (turpmāk – VIENOŠANĀS) par zemāk minēto: 

 

1. PUSES vienojas veikt izmaiņas LĪGUMĀ par meža autoceļa „Rezaka - Strautiņi” 

remontdarbiem, pagarinot darbu izpildes termiņu līdz 2018.gada 19.oktobrim. 

2. PUSES vienojas izteikt LĪGUMA 2.1.apakšpunkta otro teikumu šādā redakcijā “Darbi ir jāizpilda 

līdz 2018.gada 19.oktobrim.”. 

3. PUSES vienojas papildināt LĪGUMU ar 4.20.apakšpunktu šādā redakcijā:  

“4.20. IZPILDĪTĀJS apņemas informēt LĪGUMA izpildē iesaistītos darbiniekus par viņu personas 

datu apstrādi šajā LĪGUMĀ noteiktajiem mērķiem.” 

4. PUSES vienojas papildināt LĪGUMU ar 5.9.apakšpunktu šādā redakcijā:  

“5.9. PASŪTĪTĀJAM ir tiesības LĪGUMA izpildes kontroles ietvaros veikt fotografēšanu un/vai 

filmēšanu ar mērķi konstatēt situāciju objektā LĪGUMA izpildes gaitā.” 

5. Citi LĪGUMA punkti netiek mainīti. 

6. VIENOŠANĀS ir sagatavota un parakstīta divos eksemplāros, no kuriem viens eksemplārs paliek 

IZPILDĪTĀJAM, bet otrs PASŪTĪTĀJAM. VIENOŠANĀS ir PUSĒM saistoša no tās parakstīšanas 

brīža un ir LĪGUMA neatņemama sastāvdaļa. 

 

7. Pušu adreses, rekvizīti un paraksti 

 

PASŪTĪTĀJS IZPILDĪTĀJS 

  

AS “Latvijas valsts meži” VAS “Latvijas autoceļu uzturētājs” 

LVM Mežsaimniecība Meža infrastruktūra Juridiskā adrese: Krustpils iela 4, Rīga, LV-1073 

Juridiskā adrese un adrese korespondences saņemšanai:  Adrese korespondences saņemšanai: 

Vaiņodes iela 1, Rīgā, LV-1004 Jānkalna iela 43, Alūksne, LV-4301 

tālr. 67805482, e-pasts: lvm_ms@lvm.lv  tālr. 29263270, e-pasts: aluksne@lau.lv  

reģistrācijas nr. 40003466281 reģistrācijas nr. 40003356530 

Bankas rekvizīti: AS “SEB banka”  Bankas rekvizīti: AS “SEB banka”  

bankas kods: UNLALV2X bankas kods: UNLALV2X 

konts: LV 10 UNLA 0003 0304 6754 4 konts: LV 51 UNLA 0025 0043 5480 1 

 

 

 

_______________________ 

(I.Stulpāns) 

 

 

 

_______________________ 

(R.Niedra) 

 


