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Grozījumi Nr.3 

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),  

ievērojot starp Pusēm 2019.gada 12.augustā noslēgto deleģēšanas līgumu Nr.SAM2019/31, 

Nr.50KD.03-02/20/00/2019/162, (turpmāk – Līgums), 

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

 

1. Izteikt Līguma 9. punktu šādā redakcijā: 

“9. LVRTC Līgumā noteikto deleģēto uzdevumu izpildes ietvaros nav tiesīga sniegt 

informāciju plašsaziņas līdzekļiem bez iepriekšējās saskaņošanas ar Ministriju, kā arī nedrīkst 

izpaust trešajām personām informāciju, kas tai kļuvusi zināma Līguma izpildes gaitā.” 

 

2. Izteikt Līguma 10. punktu šādā redakcijā: 

“10. LVRTC nodrošina atsevišķu grāmatvedības uzskaiti finansējumam, kas tiek saņemts, 

izpildot Līgumā noteiktos deleģētos uzdevumus.” 

 

3. Svītrot Līguma 12., 16., 17. un 18. punktu. 

 

4. Izteikt Līguma 19. punktu šādā redakcijā: 

“19. Lietotājs par pakalpojumiem, kas saņemti saskaņā ar Līguma 2.1. punktu, maksā 

atbilstoši pakalpojuma līgumam, kas noslēgts ar LVRTC, izņemot šī Līguma 19.1 noteiktajā 

gadījumā.” 

 

5. Papildināt  Līgumu ar  19.1 punktu šādā redakcijā: 

“19.1 Ja Lietotājs ir valsts budžeta iestāde, ar kuru LVRTC pirms 2021. gada 24. septembra 

ir noslēgts pakalpojuma līgums, maksu par LVRTC sniegtajiem pakalpojumiem līdz 2021. gada 

31. decembrim sedz Līguma 2019. gada 12. augusta redakcijā noteiktajā kārtībā no Satiksmes 

ministrijas budžeta līdzekļiem, kas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā pārdalīti no attiecīgās 

valsts budžeta iestādes. Sākot ar 2022. gada 1. janvāri šajā punktā minētais Lietotājs maksu par 

LVRTC sniegtajiem pakalpojumiem sedz Instrukcijas 11. punktā noteiktajā kārtībā.” 

 

6. Izteikt Līguma 20. punktu šādā redakcijā: 

“20. Līguma 19.1 punktā noteiktajā gadījumā LVRTC par 2021.gada decembra mēnesī 

Lietotājiem sniedzamajiem pakalpojumiem izraksta Lietotājam rēķinu līdz 2021. gada 

10.decembrim un šajā gadījumā Satiksmes ministrija kā pakalpojuma apmaksātājs veic pilnīgu 

rēķina apmaksu līdz 2021.gada 23.decembrim.” 

 

7. Svītrot Līguma 21.un 22.punktu. 
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8. Izteikt Līguma 28.2punktu šādā redakcijā: 

“28.2 Pārskatu par deleģēto uzdevumu izpildes ietvaros reģistrētajiem Lietotājiem un 

informācijas sistēmām iesniedz atbilstoši Līguma 2.pielikumam.” 

 

9. Izteikt Līgumā 2. pielikumu šādā redakcijā:  

2.pielikums 

20_. gada __._______ 

Deleģēšanas līgums par valsts  

elektronisko sakaru pakalpojumu  

centra izveidošanu, uzturēšanu un  

darbības  nodrošināšanu  

Ministrijas līguma reģ. Nr. ____________ 

LVRTC līguma reģ. Nr. ____________ 

 

Pārskats par VESPC reģistrētajiem VESPC lietotājiem un informācijas sistēmām 

 

Nr. 

p.k 

VESPC 

lietotājs /  

iestāde 

Līguma 

noslēgšanas 

datums* 

Līgumu NR. IS skaits, 

kurām 

atskaites 

periodā 

sniegti 

VESPC 

pakalpojumi  

Pakalpojumu 

sniegšanas 

periods 
 

Kopējā maksa 

par VESPC 

pakalpojumiem 

periodā 

EUR bez PVN 
 

Kopējā maksa 

par VESPC 

pakalpojumiem 

periodā 

EUR ar PVN 

Finansējuma 

avots 

Piezīmes vai 

komentārs 

1          

2          

… …         

*Piezīme: līguma izbeigšanas gadījumā, LVRTC sniedz papildus informāciju par līguma izbeigšanas datumu un iemesliem 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ministrija 

PĀRBAUDĪTS: 

 

_________________ 

 

 

SASKAŅOTS: 

_____________________ 

 

LVRTC 

SAGATAVOJA: 

 

_______________ 

 

 

SASKAŅOTS: 

_____________________ 

 

  
 

10. Pārējie Līguma noteikumi netiek mainīti. 

 

11. Grozījumi ir sagatavoti latviešu valodā uz 2 (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  

Maris Mežgals 

 

Valdes loceklis  

Ģirts Ozols 

 

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