
  

 

Grozījumi Nr.2 

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”, 

 

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

1. Izteikt Līgumā 1.punktu šādā redakcijā: 

“1. Līgums noslēgts saskaņā ar Elektronisko sakaru likuma 5.panta pirmās daļas 

3.punktu un otro daļu, un pamatojoties uz Valsts pārvaldes iekārtas likuma 12.panta pirmās 

daļas 3.punktu un otro daļu, 40.panta pirmo daļu, 45.panta pirmo daļu un Ministru kabineta 

2019.gada 9.jūlija rīkojumu Nr.344 ”Par ārkārtas situāciju valsts elektronisko sakaru tīkla 

nodrošināšanas un par valsts elektronisko sakaru pakalpojumu centra izveidošanu, 

uzturēšanas un darbības nodrošināšanas deleģēšanu valsts akciju sabiedrībai “Latvijas Valsts 

radio un televīzijas centrs”, Ministru kabineta 2021.gada 6.jūlija sēdē izskatīto informatīvo 

ziņojumu "Par Latvijas Republikas ārējās robežas stiprināšanas risinājuma izvērtējumu un 

turpmāko rīcību" (informācija Dienesta vajadzībām) (turpmāk – Informatīvais ziņojums) un 

Ministru kabineta 2021.gada 6.jūlija protokollēmuma 6.punktu (protokols Nr.51, 2.§) 

(informācija Dienesta vajadzībām). 

 

2. Izteikt Līgumā 2.punktu šādā redakcijā: 

“2. Ministrija uzdod un LVRTC veic: 

2.1. valsts elektronisko sakaru pakalpojumu centra (turpmāk – VESPC) 

izveidošanu, uzturēšanu un darbību, kas ietver tehnisko līdzekļu un pakalpojumu kopumu un 

kas nodrošina VESPC Lietotājiem infrastruktūru ar augstu konfidencialitāti, integritāti un 

pieejamību informācijas sistēmām un ar tām saistītajiem tehnoloģiskajiem risinājumiem, kā 

arī IKT pakalpojumu sniegšanu saskaņā ar Ministru kabineta 2018. gada 6. februāra 

instrukciju Nr. 1 “Valsts elektronisko sakaru pakalpojumu centra nodrošināšanas kārtība” 

(turpmāk – Instrukcija), tajā skaitā Instrukcijas grozījumiem; 

2.2. inovatīva tehnoloģiskā risinājuma ārējās robežas kontrolē (turpmāk – 

Perimetra risinājums) izveidošanu un uzturēšanu saskaņā ar Informatīvajā ziņojumā noteikto.” 
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3. Izteikt Līgumā 8.punktu šādā redakcijā: 

“8. Līguma 7. punkta noteikumi neattiecas uz ārpakalpojuma konsultantu piesaisti, 

publiskā interneta pakalpojumu nodrošināšanu, drošības pakalpojumu nodrošināšanu 

(aizsardzība pret piekļuves lieguma uzbrukumiem, u.c.), fizisko datu centru nomu, ražotāju 

iekārtu un programmatūras iegādi, uzstādīšanu un uzturēšanu, nepieciešamās infrastruktūras 

izbūvi, kas veikta Publisko iepirkumu likumā vai Aizsardzības un drošības jomas iepirkumu 

likumā noteiktajā kārtībā vai saskaņā ar minēto likumu izņēmumu piemērošanu, un ievērojot 

ierobežojumus, ko nosaka citi tiesību akti, tajā skaitā par aizsargājamas informācijas 

aizsardzību.” 

 

4. Izteikt Līgumā 11.punktu šādā redakcijā: 

“11. Izpildot Līguma 2.1. apakšpunktā noteikto deleģēto uzdevumu, LVRTC slēdz 

pakalpojumu līgumu ar Lietotāju, ievērojot Instrukcijā noteikto. Ja Lietotājs pieprasa, LVRTC 

ir tiesības pakalpojuma līgumā ietvert saistību pastiprinājumus (līgumsodu) par VESPC 

pakalpojuma nenodrošināšanu atbilstoši ar Lietotāju noslēgtajam pakalpojuma līgumam. 

Līgumsodu par VESPC pakalpojuma nenodrošināšanu atbilstoši ar Lietotāju noslēgtajam 

pakalpojuma līgumam LVRTC sedz no saviem līdzekļiem, pārskaitot to Lietotājam. Lietotājs 

nodrošina tā tālāku ieskaitīšanu valsts budžeta ieņēmumos kodā 12.3.9.5 “Līgumsodi un 

procentu maksājumi par saistību neizpildi”.” 

 

5. Papildināt Līgumu ar 13.1 un 13.2 punktu šādā redakcijā: 

“13.1 Līguma 2.2. apakšpunktā noteiktā uzdevuma īstenošanai LVRTC: 

13.1 1. piesaista Eiropas Reģionālās attīstības fonda (turpmāk – ERAF) 

finansējumu atbilstoši Ministru kabineta 2021.gada 6.jūlija protokollēmumā noteiktajam 

apmēram; 

13.1 2. sagatavo, paraksta un iesniedz Centrālajā finanšu un līgumu aģentūrā 

iesniegumu par Perimetra risinājuma projekta īstenošanu un paraksta nepieciešamos līgumus 

ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru un iesaistītajiem sadarbības partneriem par Perimetra 

risinājuma projekta īstenošanu; 

13.1 3. pēc Perimetra risinājuma projekta pabeigšanas nodrošina Perimetra 

risinājuma projektā radīto rezultātu uzturēšanu atbilstoši līgumā ar Centrālo finanšu un 

līgumu aģentūru noteiktajam termiņam. Perimetra risinājuma uzturēšanas izdevumu segšanai 

nepieciešamo finansējumu saskaņā ar Ministru kabineta 2021.gada 6.jūlija protokollēmuma 8. 

un 9.punktu (protokols Nr.51, 2.§) norādīto pieprasa Iekšlietu ministrija, pieprasot 

nepieciešamo finansējumu normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. 

13.2 Līguma 2.2. apakšpunktā noteiktā uzdevuma īstenošanas rezultātā radītā 

infrastruktūra un intelektuālais risinājums ir LVRTC īpašums.” 

 

6. Papildināt Līgumu ar 28.3 punktu šādā redakcijā: 

“ 28.3 LVRTC reizi pusgadā līdz nākamā pusgada pirmā mēneša pēdējam 

datumam iesniedz Satiksmes ministrijā pārskatu par Līguma 2.2. apakšpunktā deleģētā 

uzdevuma par Perimetra uzraudzības izveidi izpildes gaitu un potenciāliem riskiem, ietverot 

informāciju par izsludinātajiem iepirkumiem, noslēgtajiem līgumiem, Perimetra risinājuma 

ieviešanas statusu (projektēšanā, tiek veikta izbūve, uzstādītas iekārtas).” 

 

7. Izteikt Līgumā 29.punktu šādā redakcijā: 

“29. Sakaru departaments izvērtē Līguma 28., 28.1, 28.2 un 28.3 punktā norādītajos 

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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8. Grozījumi ir sagatavoti latviešu valodā uz 3 (trīs) 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 

 

VAS „Latvijas Valsts radio un 

televīzijas centrs” 

Ērgļu ielā 14, Rīgā, LV-1012 

e-pasts: lvrtc@lvrtc.lv 

 

Satiksmes ministrs 

Tālis Linkaits 

 

Valdes priekšsēdētājs 

Edmunds Beļskis 

 

Valdes loceklis  

Maris Mežgals 

 

Valdes loceklis  

Ģirts Ozols 

 

 

 

 

 

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