
 

 

Grozījumi Nr.1 

13.02.2019. pārvaldes uzdevuma deleģēšanas līgumā Nr. RD-19-124-lī 
 

Rīgā        2020.gada ___. ____________ 

 

Rīgas pilsētas pašvaldība, Reģ.Nr.90011524360, kuru, pamatojoties uz Rīgas 

domes 19.06.2020. lēmumu Nr. 421 „Par grozījumiem 13.02.2019. pārvaldes uzdevuma 

deleģēšanas līgumā Nr. RD-19-123-lī, 13.02.2019. pārvaldes uzdevuma deleģēšanas 

līgumā Nr. RD-19-124-lī, 14.02.2019. pārvaldes uzdevuma deleģēšanas līgumā Nr. RD-

19-126-lī, 14.02.2019. pārvaldes uzdevuma deleģēšanas līgumā Nr. RD-19-127-lī, 

20.02.2019. pārvaldes uzdevuma deleģēšanas līgumā Nr. RD-19-169-lī” pārstāv Rīgas 

domes Labklājības departamenta Sociālas pārvaldes priekšnieks, departamenta direktora 

vietnieks Mārtiņš Moors, no vienas puses, 

un  

 Nodibinājums “Latvijas Evaņģēliski luteriskās Baznīcas Diakonijas centrs”, 

Reģ.Nr. 40003203458, kuru uz statūtu pamata pārstāv tā valdes priekšsēdētāja Sigita 

Dišlere, no otras puses,  

 abas kopā sauktas Puses, 
 

ņemot vērā 13.02.2019. pārvaldes uzdevuma deleģēšanas līguma Nr. RD-19-124-

lī (turpmāk – Līgums) 10.1. punktu, Puses vienojas par šādiem grozījumiem Līgumā:  

 

1. Aizstāt Līguma 3.1. punktā skaitli “2020.” ar skaitli “2021.”. 

 

2. Papildināt Līgumu ar 11.3.1 punktu šādā redakcijā: 

“11.3.1 Puses ņem vērā, ka Aģentūra ir tiesīga grozīt Līguma 1., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 

12., 13. un 14. pielikumā norādītās veidlapas bez saskaņojuma ar Pusēm un bez to 

piekrišanas. Līguma noteikumu izpildē Puses izmanto veidlapu, metodisko materiālu un 

citu dokumentu aktuālo versiju, kas pieejama Aģentūras tīmekļa vietnē 

www.jaunatne.gov.lv, sadaļā “Jauniešu garantija Projekts “PROTI un DARI!”” (turpmāk 

– tīmekļa vietne). Informācija par veiktajiem grozījumiem nekavējoties tiek ievietota 

tīmekļa vietnē, un Stratēģiskajam partnerim tiek nosūtīta informatīva elektroniskā vēstule 

par veiktajiem grozījumiem. Pusēm veiktie grozījumi ir saistoši no to ievietošanas brīža 

tīmekļa vietnē.”. 

 

3. Papildināt Līgumu ar 8.4.5. un 8.4.6.punktu šādā redakcijā: 

“8.4.5. līdz 2021.gada 31.jūlijam – par Līguma izpildi 2021.gada pirmajā pusgadā; 

8.4.6. līdz 2021.gada 31.oktobrim – par Līguma izpildi 2021.gadā.”. 

 

Grozījumi Līgumā stājas spēkā pēc to abpusējas parakstīšanas. 

 

Grozījumi Līgumā sagatavoti uz divām lapām divos eksemplāros, katrai Pusei pa 

eksemplāram. 

 

 

Pušu paraksti: 



 

Rīgas pilsētas pašvaldība 

Rīgas domes Labklājības departaments 

 

 

Nodibinājums “Latvijas Evaņģēliski 

luteriskās Baznīcas Diakonijas centrs” 

Sociālas pārvaldes priekšnieks,  

departamenta direktora vietnieks 

 

_____________________ /M.Moors/ 

Valdes priekšsēdētāja 

 

 

___________________/S.Dišlere/ 

 

 


