
 

 

 

 

 

 

Grozījumi Nr.1 

deleģēšanas līgumā   

par valsts elektronisko sakaru pakalpojumu centra izveidošanu, uzturēšanu un 

darbības nodrošināšanu 

 

Datums skatāms laika zīmogā  

                                                                       

Latvijas Republikas Satiksmes ministrija (turpmāk - Ministrija), reģistrācijas 

Nr.90000088687, juridiskā adrese: Gogoļa ielā 3, Rīgā, LV – 1743, Latvijā, satiksmes 

ministra Tāļa Linkaita personā, kurš darbojas saskaņā ar Ministru kabineta 2003.gada 

29.aprīļa noteikumiem Nr.242 „Satiksmes ministrijas nolikums” un Valsts pārvaldes iekārtas 

likumu, no vienas puses 

un 

Valsts akciju sabiedrība „Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs” (turpmāk - 

LVRTC), vienotais reģistrācijas Nr.40003011203, juridiskā adrese: Ērgļu iela 14, Rīga, LV – 

1012, Latvija, kuru saskaņā ar sabiedrības statūtiem pārstāv valdes priekšsēdētājs Edmunds 

Beļskis un valdes locekļi Ģirts Ozols un Mariss Mežgals, no otras puses, 

(turpmāk abas kopā - Puses un katra atsevišķi – Puse),  

abas kopā turpmāk sauktas „Puses” un katra atsevišķi – „Puse”,  

ievērojot starp Pusēm 2019.gada 12.augustā noslēgto Deleģēšanas līgumu 

Nr.SAM2019/31, Nr.50KD.03-02/20/00/2019/162, turpmāk saukts „Līgums”, ievērojot 

Ministrijas 19.03.2021 vēstuli 10-01/1147, ievērojot LVRTC 06.04.2021 vēstuli Nr. 

30FAD.04-01/15/01/1031 un 29.01.2021. vēstuli Nr. 30FAD.04-01/15/00/281, 

 

Puses vienojas par šādiem grozījumiem (turpmāk – Grozījumi) Līgumā: 

 

1. Papildināt Līgumu ar 28.1 un 28.2 punktu šādā redakcijā: 

“28.1 Iesniedzot gada noslēdzošo (ceturto) ceturkšņa pārskatu, pārskatam saskaņā ar 

Līguma 1.pielikumu „Pārskats par VESPC pakalpojumiem” LVRTC papildus pievieno 

pārskatu gada griezumā par gada kopējo datu centra pieejamību, tajā iekļaujot izvērtējumu par 

gada laikā konstatētajiem bojājumiem vai incidentiem, to biežumu un rašanās iemesliem, 

ietekmi uz gada pieejamības rādītājiem, kā arī informāciju par plānotajiem pasākumiem 

bojājumu vai incidentu skaita samazināšanai un VESPC pieejamības uzlabošanai, ja tādi ir 

nepieciešami. 

28.2 Iesniedzot Līguma 2.pielikumā norādīto informāciju, LVRTC norāda arī kopējo 

maksu pārskata periodā par VESPC pakalpojumiem, kas ir sniegti katram VESPC lietotājam.” 

   

2. Izteikt Līguma 29.punktu šādā redakcijā: 

“29. Sakaru departaments izvērtē Līguma 28., 28. 1 un 28.2 punktā norādītājos 

pārskatos sniegtās informācijas atbilstību Līguma nosacījumiem. Pēc Sakaru 

departamenta direktora pieprasījuma LVRTC sniedz papildu atskaites un informāciju 

par Līgumā deleģētā uzdevuma izpildi. Šo pārskatu izvērtējuma rezultātā Ministrija 

pieņem lēmumu par Līguma izpildes kvalitāti un turpmāko rīcību – Līguma 

turpināšanu bez izmaiņām, Līguma grozījumu izstrādi vai Līguma izbeigšanu.” 
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3. Izteikt Līguma 3.pielikuma tabulu  šādā redakcijā: 

 

Nr.p

.k. 

Datums 

un 

sākuma 

laiks 

Datums 

un beigu 

laiks 

Ilgums Bojājuma vai 

incidenta 

cēlonis un 

raksturojums un 

veiktās darbības tā 

novēršanai 

VESPC lietotāja 

piemērotais līgumsods 

(EUR) par pieejamības 

pārkāpumu 

      

      

 

4. Grozījumi sagatavoti uz  divām lapām un ir Līguma neatņemama sastāvdaļa. 

Grozījumi stājas spēkā abpusējas parakstīšanas dienā. 

 

Pušu rekvizīti un paraksti  

Satiksmes ministrija 

Gogoļa ielā 3, Rīgā, LV-1734 

e-pasts: satiksmes.ministrija@sam.gov.lv 

 

Satiksmes ministrs 

 

 

Tālis Linkaits  

 

 

 

 

  

VAS „Latvijas Valsts radio un televīzijas 

centrs” 

Ērgļu ielā 14, Rīgā, LV-1012 

e-pasts: lvrtc@lvrtc.lv 

 

Valdes priekšsēdētājs  

Edmunds Beļskis 

 

 

Valdes loceklis 

Ģirts Ozols 

  

Valdes loceklis  

Mariss Mežgals  

 

Grozījumi parakstīti elektroniski ar drošu elektronisko parakstu, kas satur laika zīmogu 
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