
 

VIENOŠANĀS Nr.3 

2017.gada 16.maija līgumam Nr.2-5/17/99 

„Ceļa satiksmes organizācijas tehnisko līdzekļu uzturēšanas un uzstādīšanas darbi 

Jelgavā” 

   

Jelgavā            2019.gada 1.februārī 

Jelgavas pilsētas pašvaldības iestāde „Pilsētsaimniecība”, nodokļu maksātāja 

reģistrācijas Nr.90001282486, tās vadītāja Māra Mielava personā, kurš rīkojas saskaņā ar 

Jelgavas pilsētas pašvaldības iestādes „Pilsētsaimniecība” nolikumu, turpmāk – Pasūtītājs, no 

vienas puses, un 

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „MĪTAVAS ELEKTRA”, vienotais reģistrācijas 

Nr.43603009810, tās valdes priekšsēdētājas Brigitas Buividaites personā, kura rīkojas saskaņā 

ar sabiedrības statūtiem, turpmāk – Izpildītājs, no otras puses, abas kopā turpmāk tekstā sauktas 

par Pusēm, 

pamatojoties uz Publisko iepirkumu likuma 61.panta pirmās daļas 1.punktu un 

2017.gada 16.maija līguma Nr.2-5/17/99 „Ceļa satiksmes organizācijas tehnisko līdzekļu 

uzturēšanas un uzstādīšanas darbi Jelgavā” (turpmāk – Līgums) 10.1.apakšpunktu, noslēdz 

šādu Vienošanos (turpmāk –Vienošanās): 

 

1. Papildināt Līgumu ar 3.6.apakšpunktu šādā redakcijā: 

„3.6.  Saskaņā ar Pievienotās vērtības nodokļa likuma 142.pantu pievienotās vērtības 

nodokli par Darbu un būvizstrādājumiem maksā Pasūtītājs (nodokļa apgrieztā 

maksāšana). Izpildītājam rēķinā jānorāda Pasūtītāja rekvizīti un teksts: „PVN tiek 

maksāts saskaņā ar Pievienotās vērtības nodokļa likuma 142.pantu, nodokļa apgrieztā 

maksāšana”.” 

2. Papildināt Līgumu ar 14. un 15.sadaļu šādā redakcijā: 

„14.  Datu aizsardzība 

14.1.Pusēm ir tiesības apstrādāt no otras Puses iegūtos fizisko personu datus tikai ar mērķi 

nodrošināt Līgumā noteikto saistību izpildi, ievērojot tiesību normatīvajos aktos 

noteiktās prasības šādu datu apstrādei un aizsardzībai, tajā skaitā ievērojot Eiropas 

Parlamenta un Padomes 2016.gada 27.aprīļa Regulas (ES) 2016/679 par fizisku 

personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar 

ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) prasības. 

14.2.Puse, kura nodod otrai Pusei fizisko personu datus apstrādei, atbild par piekrišanu 

iegūšanu no attiecīgajiem datu subjektiem. 

14.3.Puses apņemas nenodot tālāk trešajām personām no otras Puses iegūtos fizisko 

personu datus, izņemot gadījumus, kad Līgumā ir noteikts citādāk vai tiesību 

normatīvie akti paredz šādu datu nodošanu. 

14.4.Ja saskaņā ar tiesību normatīvajiem aktiem Pusēm var rasties pienākums nodot tālāk 

trešajām personām no otras Puses iegūtos fiziskās personas datus, tā pirms šādu datu 

nodošanas informē par to otru Pusi, ja vien tiesību normatīvie akti to neaizliedz. 

14.5.Katra no Pusēm ir tiesīga nekavējoties apturēt turpmāku personas datu nosūtīšanu, ja 

otra Puse nenodrošina datu apstrādes prasību ievērošanu, ko tai uzliek Līgums vai 

jebkādi piemērojamie tiesību akti. Šajā gadījumā Puse, kas konstatē pārkāpumu, ir 

tiesīga pieprasīt otrai Pusei nodoto datu atdošanu atpakaļ un tam sekojošu datu 

dzēšanu no otras Puses sistēmām.   

14.6.Puses apņemas pēc otras Puses pieprasījuma iznīcināt no otras Puses iegūtos fizisko 

personu datus, ja izbeidzas nepieciešamība tos apstrādāt Līguma izpildes 

nodrošināšanai. 

 



15.  Ierobežotas pieejamības informācija 

15.1. Puses apņemas neizpaust trešajām personām ar Līguma izpildi iegūto, to rīcībā esošo 

jebkādu tehnisko, juridisko un finansiālo informāciju par otru Pusi un tā 

komercdarbību. Visa šāda informācija tiek uzskatīta par ierobežotas pieejamības 

informāciju, un tā nedrīkst tikt izpausta vai padarīta publiski pieejama bez Puses 

rakstiskas piekrišanas. Šim noteikumam nav laika ierobežojuma un uz to neattiecas 

Līguma darbības termiņš. 

15.2. Informācija netiek uzskatīta par ierobežotas pieejamības informāciju, ja tā kļuvusi 

publiski pieejama saskaņā ar Latvijas Republikas tiesību aktos noteiktajām prasībām 

(piemēram, iekļauta grāmatvedības sagatavotos publiska rakstura pārskatos un 

atskaitēs u.tml.). 

15.3. Informācijas neizpaušanas noteikumi neattiecas arī uz gadījumiem, kad Latvijas 

Republikas tiesību akti attiecīgo informāciju klasificē kā vispārpieejamu informāciju, 

kā arī gadījumos, ja šo informāciju pieprasa Latvijas tiesību aktos noteiktas 

kompetentas institūcijas vai organizācijas, kurām uz to ir likumīgas tiesības.” 

3. Uzskatīt līdzšinējo Līguma 14.sadaļu par 16.sadaļu un 15.sadaļu par 17.sadaļu. 

4. Pārējie Līguma noteikumi paliek nemainīgi. 

5. Vienošanās stājas spēkā 2019.gada 1.februārī un ir Līguma neatņemama sastāvdaļa. 

6. Vienošanās sagatavota un parakstīta divos eksemplāros ar vienādu juridisko spēku pa 

vienam eksemplāram katrai Pusei. 

7. Pušu rekvizīti un paraksti: 

 

       Pasūtītājs      Izpildītājs 

 

Jelgavas pilsētas pašvaldības iestāde 

„Pilsētsaimniecība” 

Nodokļu maksātāja reģ. Nr.90001282486 

Pulkveža Oskara Kalpaka 16A 

Jelgava, LV-3001 

AS SEB banka 

Konts LV61 UNLA 0050 0010 0312 1 

 

 

Vadītājs_______________ M.Mielavs 

 

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību 

„MĪTAVAS ELEKTRA” 

Vienotais reģistrācijas Nr.43603009810 

Vaļņu iela 8, Jelgava, LV-3001 

AS SEB banka  

Kods UNLALV2X 

Konts LV66 UNLA 0008 0094 6732 1 

 

Valdes 

priekšsēdētāja____________ B.Buividaite 
 

 

 


