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LĪGUMS 
par apsardzes pakalpojumu sniegšanu 

 

RPA „Rīgas gaisma” piešķirtais Līguma reģ.Nr. RG-19-49-lī 

SIA „RECRUIT” piešķirtais Līguma reģ.Nr. FA 2008/2019/01 

 

Rīgā,                                          2019.gada 27.augustā 

 

Rīgas pašvaldības aģentūra „Rīgas gaisma”, Brīvības ielā 145, Rīgā, LV-1012, direktora Jāņa 

Drulles personā, kurš rīkojas pamatojoties uz Rīgas domes 2010.gada 14.decembra nolikumu Nr.84, 

„Rīgas pašvaldības aģentūras „Rīgas gaisma” nolikums” un Rīgas domes priekšsēdētāja 2016.gada 

8.novembra lēmumu Nr.4449 „Par Jāņa Drulles iecelšanu Rīgas pašvaldības aģentūras „Rīgas gaisma” 

direktora amatā”, turpmāk tekstā - Pasūtītājs, no vienas puses un un 

sabiedrība ar ierobežotu atbildību „RECRUIT”, turpmāk tekstā – Izpildītājs, tās valdes locekļa 

Maijas Pelēnas personā, kura rīkojas uz sabiedrības statūtu pamata, no otras puses, pamatojoties uz Rīgas 

pašvaldības aģentūru „Rīgas gaisma” rīkotā iepirkuma „Par apsardzes pakalpojumu sniegšanu” (id.Nr. 

RG 2018/01/B), turpmāk tekstā – Iepirkums, rezultātiem, noslēdz šāda satura līgumu, turpmāk tekstā – 

Līgums. 

 

1. Līguma priekšmets 

1.1. Pasūtītājs uzdod, bet Izpildītājs apņemas nodrošināt Pasūtītājam piederošo telpu un materiālo 

vērtību, kas atrodas Kroņu ielā 13, Rīgā un Ķeguma ielā 66, Rīgā (turpmāk līguma tekstā – katrs 

atsevišķi Objekts, kopā Objekti), apsardzi un caurlaižu režīmu iekļūšanai Objektos ievērošanu. 

1.2. Caurlaižu režīms tiek nodrošināts:  

darba dienās no 16.00 līdz 7.30 (pirmssvētku dienās no plkst. 14.00),  

brīvdienās – visu diennakti, 

svētku dienās – visu diennakti. 

 

2. Līguma summa un apmaksas nosacījumi 

2.1. Par šī līguma 1.1.punktā noteikto pakalpojumu sniegšanu Pasūtītājs maksā Izpildītājam sekojošu 

summu, atbilstoši Izpildītāja iesniegtajam piedāvājumam Iepirkumā (Līguma 2.pielikums): 

2.1.1. par apsardzes pakalpojumu sniegšanu Kroņu ielā 13, Rīgā kopējā summa gadā (no 2019.gada 

2.septembra, līdz 2020.gada 31.augustam) 39145,05 EUR (bez PVN), sadalot maksājumu 12 

(divpadsmit) daļās: 

3262,09 EUR (bez PVN) mēnesī (no 2019.gada septembra līdz 2020.gada jūlijam), 

3262,06 EUR (bez PVN) mēnesī (2020.gada augustā); 

2.1.2. par apsardzes pakalpojumu sniegšanu Ķeguma ielā 66, Rīgā - kopējā summa gadā (no 

2019.gada 2.septembra, līdz 2020.gada 31.augustam) 39145,05 EUR (bez PVN), sadalot 

maksājumu 12 (divpadsmit) daļās: 

3262,09 EUR (bez PVN) mēnesī (no 2019.gada septembra līdz 2020.gada jūlijam), 

3262,06 EUR (bez PVN) mēnesī (2020.gada augustā); 

 

2.2. Līguma 2.1.1. un 2.1.2.punktā norādītajai pakalpojuma cenai tiek pieskaitīts pievienotās vērtības 

nodoklis (PVN) Latvijas Republikas likumdošanā noteiktajā kārtībā. 

2.3. Līguma summa visu līguma darbības laiku paliek nemainīga. 

2.4. Apmaksa par iepriekšējo mēnesi notiek līdz kārtējā mēneša 30.datumam, pamatojoties uz 

Izpildītāja iesniegtu rēķinu, pārskaitot naudu Izpildītāja norādītajā bankas kontā. Ja Izpildītājs kavē 

šī Līguma 4.16.punktā noteikto rēķina iesniegšanas termiņu, rēķina apmaksas termiņš attiecīgi tiek 

pagarināts par kavēto dienu skaitu. 

 

3. Pasūtītāja pienākumi 

3.1. Pasūtītājs līguma darbības laikā nodrošina Izpildītāju ar telpām dežurējošajiem apsardzes 

darbiniekiem. Telpām jābūt aprīkotām ar telefonu un siltuma avotu. 
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3.2. Pasūtītājs nepieciešamības gadījumā, lai nodrošinātu kvalitatīvu apsardzes pakalpojumu 

saņemšanu un materiālo vērtību saglabāšanu, pēc Izpildītāja pieprasījuma veic Objekta tehniskās 

nostiprināšanas pasākumus, ieceļ personas, kas atbild par Objekta aizslēgšanu. 

3.3. Pasūtītājs informē Izpildītāju par Pasūtītāja noteiktā caurlaižu režīma noteikumiem. 

 

4. Izpildītāja pienākumi 

4.1. Izpildītājs nodrošina Objekta fizisku apsardzi darba dienās no 16.00 līdz 7.30, brīvdienās un svētku 

dienās – visu diennakti. Pirmssvētku dienās darba sākums plkst. 14:00. Katrā no 1.1.punktā 

minētajiem Objektiem visu apsardzes nodrošināšanas laiku ir jāatrodas 1 (vienam) apsargam. 

4.2. Lai pilnvērtīgi pieņemtu darba vietu un iepazītos ar esošo situāciju paredzētajā darba vietā uzākot 

darba maiņu, apsardzes darbinieki darba vietā ierodas ne vēlāk kā 15 (piecpadsmit) minūtes pirms 

darba laika sākuma. Šis laiks netiek ierēķināts kopējā maksā par apsardzes pakalpojumu sniegšanu. 

4.3. Objekta apsardze tiek realizēta apsardzes darba maiņās. Sestdienās, svētdienās un svētku dienās 

dienas maiņa no plkst.7:30 līdz 19:30., nakts maiņa no plkst. 19:30 līdz 7:30. Apsardzes 

uzņēmumam jānodrošina apsargu darbs atbilstoši norādītajām dienas un nakts maiņām. Aizliegts 

veikt apsardzes darbu citā režīmā, piemēram, veicot apsargu nomaiņas nakts maiņas laikā. 

4.4. Apsardzes darbiniekiem, kuri atrodas Objektā ir jābūt formas tērpā un ar pazīšanas zīmēm. 

4.5. Uzsākot un beidzot maiņu apsardzes darbinieki izdara ierakstu maiņu reģistrācijas žurnālā, norādot 

maiņas pieņemšanas un nodošanas datumu, laiku, uzvārdu un parakstu. Tāpat maiņu žurnālā tiek 

fiksēti visi maiņas laikā Objektā fiksētie notikumi, atzīmējot notikuma laiku, ilgumu, kā arī citu 

informāciju, kas attiecas uz notikušo. 

4.6. Apsardzes darbinieki pēc maiņas beigām nedrīkst pamest Objektu tikmēr, kamēr Objekts nav 

nodots Pasūtītāja pārstāvim, par ko tiek izdarīts attiecīgs ieraksts maiņu reģistrācijas žurnālā. 

4.7. Izpildītājs ziņo Pasūtītāja pārstāvim par konstatētajiem trūkumiem, kas var ietekmēt apsargājamā 

Objekta drošību (bojāts nožogojums, bojātas atslēgas, stiprinājumi, kļūdas vai bojājumi 

signalizācijas darbībā, bojājumi videonovērošanas kameru darbībā un citi bojājumi, kas var 

ietekmēt Objekta drošību). 

4.8. Apsardzes darbinieki, pildot darba pienākumus, veic regulāras apgaitas pa apsargājamo teritoriju 

(par apgaitu biežu puses vienosies pie līguma noslēgšanas) ne retāk kā 1 (vienu) reizi  stundā. 

4.9. Apsardzes darbinieki, pildot darba pienākumus, nedrīkst lietot alkoholiskus dzērienus un 

narkotiskas vielas, apsardzes laikā Objektā un apsardzes telpās nedrīkst atrasties nepiederošas 

personas. 

4.10. Zādzības vai ielaušanās fakta vai mēģinājuma gadījumā Izpildītājs nekavējoties veic 

nepieciešamos pasākumus vainīgo personu aizturēšanai un materiālo zaudējumu samazināšanai, 

un nekavējoties informē Pasūtītāja kontaktpersonu un Valsts policiju, kā arī citus atbildīgos 

dienestus, ja tas nepieciešams. 

4.11. Pēc Pasūtītāja pārstāvja norādījumu saņemšanas, jārīkojas saskaņā ar Pasūtītāja norādījumiem. 

4.12. Izpildītājs nedrīkst izpaust trešajām personām apsardzes režīma noteikumus un informāciju par 

Objektā esošajām materiālajām vērtībām. 

4.13. Izpildītāja personālam, kurš veic apsardzes pakalpojumu faktisko izpildi uz vietas objektos ir jābūt 

atbilstošai izglītībai un kvalifikācijai šo pakalpojumu sniegšanai (sertifikāts vai cits dokuments, 

kas apliecina kvalifikāciju). Pasūtītājs, pirms līguma slēgšanas, kā arī līguma izpildes laikā, patur 

tiesības pārbaudīt objektos esošo apsardzes darbinieku izglītību un kvalifikāciju. Ja darbinieku 

kvalifikācija nav atbilstoša, Izpildītāja pienākums, ir noamainīt darbinieku pret atbilstošas 

kvalifikācijas darbinieku, pēc Pasūtītāja pieprasījuma. 

4.14. Izpildītājs var ieteikt veicamās darbības apsargājamo Objektu drošības uzlabošanai. 

4.15. Izpildītājs nedrīkst līguma izpildi nodot trešajām personām. 

4.16. Izpildītājs līdz katra mēneša 10.datumam iesniedz Pasūtītājam rēķinu par iepriekšējo mēnesi. 

 

5. Līguma termiņš 

5.1. Līgums stājas spēkā ar 2019.gada 02.septembri un spēkā līdz 2020.gada 31.augustam. Līgums 

var tikt pagarināts ik uz nākamo gadu, ja 60 (sešdesmit) kalendārās dienas pirms līguma termiņa 

beigām neviena no Pusēm neuzsaka Līgumu. Kopējais Līguma darbības termiņš nedrīkst pārsniegt 

36 (trīsdesmit sešus) kalendāros mēnešus, skaitot no Līguma spēkā stāšanās pirmās dienas. 



 3 

5.2. Katrai no līgumslēdzējām pusēm ir tiesības lauzt līgumu pirms termiņa beigām, rakstiski brīdinot 

otru pusi vismaz 60 (sešdesmit) kalendārās dienas iepriekš. 

 

6. Pušu atbildība un līgumsodi 

6.1. Ja  Pasūtītājs  nav  Līgumā  noteiktajā  termiņā  veicis  apmaksu  Izpildītājam  par  kvalitatīvi 

sniegtajiem  Pakalpojumiem,  tad  Izpildītājam  ir  tiesības  piedzīt  no Pasūtītāja līgumsodu 0,1% 

apmērā no nenomaksātās summas par katru nokavēto dienu. 

6.2. Ja Pasūtītājam ir pretenzijas par Izpildītāja sniegtajiem pakalpojumiem, tas par savām pretenzijām 

ne vēlāk kā 3 (trīs) darba dienu laikā rakstiski paziņo Izpildītājam. 

6.3. Izpildītājs  maksā  Pasūtītājam  līgumsodu  EUR  150,00  (viens  simts  piecdesmit  euro)  par  

katru gadījumu, kad Izpildītājs nepilda Līguma noteikumus, tai skaitā arī gadījumos, kad apsardzes  

darbinieku veic darba pienākumus bez apsardzes sertifikāta, apsardzes darbinieki atrodas Objektā 

bez formas tērpa un pazīšanas zīmēm, apsardzes darbinieki neievēro apsardzes instrukcijas. 

6.4. Ja  Izpildītājs  nav  nekavējoties  ziņojis  Valsts  policijai  par  noziedzīga  nodarījuma  izdarīšanas 

faktu, Izpildītājs maksā Pasūtītājam līgumsodu EUR 700,00 (septiņi simti euro) par pirmo 

gadījumu, EUR 1400,00  (viens  tūkstotis  četri  simti  euro)  par  otro  gadījumu,  EUR 2100,00  

(divi  tūkstoši viens simts  euro)  par trešo gadījumu, bet pēc trešā gadījuma Pasūtītājam ir tiesības 

izbeigt noslēgto līgumu, par to paziņojot Izpildītājam Līguma 5.2.punktā noteiktajā kārtībā. 

6.5. Pasūtītājam  ir  tiesības  ieturēt  līgumsodu  no  Izpildītājam  pienākošās  mēneša  maksas  par 

Pakalpojumu. 

 

7. Izpildītāja apliecinājumi 

7.1. Izpildītājs apliecina un garantē, ka tam ir visas nepieciešamās atļaujas, licences, sertifikāti šajā 

Līgumā paredzēto Pakalpojumu sniegšanai un apsardzes darbībā izmantoto iekārtu un sistēmu 

izmantošanai, saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem. 

7.2. Izpildītājs apliecina, ka tās darbiniekiem ir nepieciešamā kvalifikācija šajā Līgumā norādīto 

pakalpojumu sniegšanai. 

7.3. Izpildītājs ir atbildīga par 8.1. un 8.2.punktā minēto nosacījumu nepārtrauktu nodrošināšanu visā 

šī Līguma darbības laikā. 

 

8. Apdrošināšana 

8.1. Izpildītājs apdrošina savas darbības riskus un civiltiesisko atbildību pret iespējamiem 

zaudējumiem, kas varētu rasties Pasūtītājam vai trešajām personām sakarā ar Izpildītāja šajā 

Līgumā noteikto pienākumu neizpildi vai nepienācīgu izpildi un citiem Līguma izpildi 

apdraudošiem riskiem ar atbildības apjomu ne mazāku kā EUR 250000 (divi simti piecdesmit 

tūkstoši euro). 

8.2. Apdrošināšanai jāstājas spēkā pirms Izpildītājs uzsāk Pakalpojumu sniegšanu un tai jābūt speak 

visu Līguma darbības laiku. Izpildītāja pienākums ir ne vēlāk kā 5 (piecas) dienas pirms 

apdrošināšanas līguma termiņa beigām iesniegt Pasūtītājam jauno apdrošināšanas līguma kopiju. 

Jaunās civiltiesiskās Apdrošināšanas nosacījumi nevar būt sliktāki par iepriekšējās apdrošināšanas 

nosacījumiem. 

8.3. Iestājoties Apdrošināšanas polisē noteiktajam apdrošināšanas gadījumam, Izpildītājs nekavējoties 

paziņo Apdrošinātājam un Pasūtītājam par tā apstākļiem un draudiem Līguma izpildei.  

 

 

9. Zaudējumu atlīdzības kārtība 

9.1. Gadījumā, ja apsardzes darbinieka maiņas laikā (laikā, kad objektā atradies apsardzes darbinieks, 

ko apliecina attiecīgi ieraksti maiņas reģistrācijas žurnālā, fiksējot maiņas uzsākšanas un 

pabeigšanas laiku), kad Izpildītājam jānodrošina Objekta apsardze, Objektā tiek nozagtas vai 

sabojātas tajā esošās materiālās vērtības, Izpildītājs kompensē Pasūtītājam radītos materiālos 

zaudējumus, ja nav noskaidrotas vai aizturētas vainīgās personas. Zaudējumu atlīdzināšana notiek 

viena mēneša laikā, skaitot no attiecīgā rēķina izsniegšanas dienas, ja puses nevienojas par citiem 

termiņiem un zaudējumu atlīdzināšanas kārtību. Par zaudējumiem tiek uzskatīto nozagto mantu 

vai meteriālu vērtība un/vai sabojātā īpašuma atjaunošanas vērtība. 
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9.2. Par nodarītajiem materiālajiem zaudējumiem, kas radušies zādzības, laupīšanas, piesavināšanās 

un/vai prettiesiskas bojāšanas vai iznīcināšanas rezultātā, Pasūtītājs 30 (trīsdesmit) dienu laikā no 

zaudējumu nodarīšanas dienas iesniedz Izpildītājam šādus dokumentus: 

9.2.1. pretenziju, aprakstot zaudējumu nodarīšanas apstākļus, zaudējumu raksturu, zaudējumu apmēru, 

vai uzskata Izpildītāju par vainīgu un faktus, kas pamato Izpildītāja vainu, kā arī citu svarīgu 

informāciju; 

9.2.2. Valsts policijas dokumentu kopijas, kas apstiprina noziedzīgā nodarījuma izdarīšanas faktu; 

9.2.3. apstiprinātu inventarizācijas aktu (mantas zādzības un laupīšanas gadījumā); 

9.2.4. dokumentu kopijas, kas pierāda zaudējumu apmēru.  

9.3. Izpildītājam nav pienākuma segt jebkādus zaudējumus, kamēr nav iesniegti minētie dokumenti un 

citi dokumenti, kas pierāda zaudējumu raksturu un apmēru. 

9.4. Izpildītājam ir pienākums, saņemot līguma 9.2.punktā noteiktos dokumentus, 30 (trīsdesmit) dienu 

laikā tos izvērtēt un sniegt Pasūtītāja pamatotu rakstisku atbildi. Gadījumā, ja Izpildītājs piekrīt 

zaudējumu nodarīšanas faktam un tā apmēram, Izpildītāja pienākums ir pamatojoties uz Pasūtītāja 

iesniegto rēķinu 10 (desmit) darba dienu laikā atlīdzināt Pasūtītāja radušos zaudējumus pilnā 

apmērā. Pasūtītājam šajā punktā minētajā 30 (trīsdesmit) dienu termiņā nav tiesības vērsties tiesā 

ar prasības pieteikumu pret Izpildītāju.  

9.5. Izpildītājs nav atbildīgs par: 

9.5.1. transportlīdzekļu zādzību, laupīšanu, piesavināšanos, kā arī mantu zādzību, laupīšanu, 

piesavināšanos no transportlīdzekļiem, ja minētie transportlīdzekļi neatrodas Objekta nožogotajā 

teritorijā; 

9.5.2. par darbinieku un Objektā esošo personu personisko mantu apsargāšanu; 

9.5.3. slepeno zādzību un piesavināšanos no Objekta darba laikā; 

9.5.4. iztrūkumu, kas konstatēts inventarizācijas vai cita rakstura pārbaudes laikā; 

9.5.5. atrauto peļņu; 

9.5.6. par zaudējumiem, kas radušies noziedzīga nodarījuma novēršanas rezultātā, kad Izpildītājs ir 

saprātīgi pielietojis nepieciešamās metodes un izpildījusi Līguma, Apsardzes instrukciju un 

likuma prasības. 

9.6. Gadījumā, ja tiek nozagtas, nolaupītas, piesavinātas, bojātas vai iznīcinātas kustamas lietas 

(mantas), tad Izpildītājam ir pienākums segt tikai to kustamo lietu (mantas) vērtību, par kādu 

attiecīgās kustamās lietas (mantas) tika iepirktas. 

9.7. Ja Izpildītāja apsardzes darbinieks ir notvēris personu, kas vainīga zaudējumu nodarīšanā 

Pasūtītājam vai citām Līgumā minētajām personām, tad tiek uzskatīts, ka Izpildītājs ir izpildījis 

savus pienākumus un ir atbrīvots no atbildības pret Pasūtītāju vai pret citām Līgumā minētajām 

personām. 

 

10. Strīdu risināšanas kārtība 

10.1. Strīdus un domstarpības, kas radušies sakarā ar šajā Līgumā paredzētajām saistībām, puses risina 

pārrunu ceļā. Gadījumā, ja pārrunu ceļā abpusēja vienošanās netiek panākta, strīdi tiek izskatīti 

Latvijas Republikas tiesā. 

 

11. Nepārvarama vara 

11.1. Gadījumā, ja Līguma noteikumi netiek pildīti vai tiek pildīti neapmierinoši tādu ārkārtas apstākļu 

dēļ, kuru iestāšanos Puses, pēc saprātīga vērtējuma, un, ievērojot Līguma priekšmeta īpašo 

raksturu, Līgumā paredzēto pakalpojumu nozīmi, ar to saistīto risku un atbildību, nav varējušas 

paredzēt vai novērst, un, kas būtiski apgrūtina šī Līguma noteikumu izpildi, Puses tiek atbrīvotas 

no atbildības par savlaicīgu neizpildi vai nepilnīgu izpildi. 

11.2. Šajā Līgumā ar ārkārtas apstākļiem tiek saprastas dabas katastrofas, ugunsnelaimes, kara darbība, 

streiki, valdības un tās institūciju noteiktie ierobežojumi un citi nepārvaramās varas gadījumi, 

kurus Puses nevar kontrolēt un ietekmēt. 

11.3. Par nepārvaramas varas apstākli nevar tikt atzīts citu Pakalpojuma izpildē iesaistīto personu 

saistību neizpilde, vai nesavlaicīga izpilde. 

11.4. Pusei, kuras pienākumu izpilde nepārvaramās varas rezultātā ir apgrūtināta vai kļuvusi 

neiespējama, nekavējoties jāpaziņo otrai Pusei par radušos stāvokli, kā arī nekavējoties jāpiedāvā 

iespējamais risinājums. 
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11.5. Pusei, kura atsaucas uz nepārvaramu varu, tas jāpierāda otrai Pusei. Ja nepārvaramās varas dēļ 

Līguma pildīšana tiek aizkavēta vairāk kā par 30 (trīsdesmit) dienām, Puses sarunu ceļā lemj par 

savām iespējām turpināt pildīt līgumsaistības. 

11.6. Par nepārvaramas varas apstākļiem nav uzskatāma vispārēja cenu celšanās, t.sk. degvielas, 

elektroenerģijas, gāzes, u.c. cenu paaugstināšanās, inflācija kādā valstī, valūtas kursu svārstības, 

un citi tamlīdzīgi biznesa riski.  

 

12.   Nobeiguma noteikumi 

12.1. Šis Līgums ir saistošs Pasūtītājam un Izpildītājam, kā arī visām trešajām personām, kas likumīgi 

pārņem viņu tiesības un pienākumus. 

12.2. Puses apņemas nekavējoties viena otrai paziņot par adrešu, telefona un faksa numuru maiņu, 

bankas rekvizītu un citas svarīgas informācijas izmaiņām. 

12.3. Ja kāda no Pusēm neizpilda šī Līguma 12.2.punkta nosacījumus, otra Puse ir pilnībā izpildījusi 

savas saistības, lietojot šajā Līgumā norādīto informāciju par otru Pusi. 

12.4. Puses apliecina, ka ir iepazinušās ar šī Līguma noteikumiem, un savu piekrišanu tiem apliecina ar 

savu parakstu. Šis Līgums pilnībā atspoguļo pušu vienošanos. Jebkuras izmaiņas līgumā stājas 

spēkā tikai tad, kad tās ir noformētas kā abu pušu parakstīta rakstiska vienošanās. 

12.5. Ar šī Līguma spēkā stāšanās brīdi spēku zaudē visas citas iepriekšējās vienošanās, kuras noslēgtas 

starp Pusēm, neatkarīgi no to formas un veida, kas attiecas uz šī Līguma priekšmetu. 

12.6. Kontaktpersona no Pasūtītāja puses: 

12.6.1. Objekts Ķeguma ielā 66a, Rīgā - RPA „Rīgas gaisma” Saimniecības daļas vadītājs Mārtiņš Stars, 

telefons: 29465801; 

12.6.2. Objekts Kroņu ielā 13b, Rīgā - RPA „Rīgas gaisma” Kapitālā remonta un cektniecības iecirkņa 

vadītājs Konstantīns Rezņuks, telefons: 29489939. 

12.7. Kontaktpersona no Izpildītāja puses ir Armands Zaumanis, telefons: 28694449. 

12.8. Līgums tā parakstīšanas dienā sastāv no līguma teksta uz 5 (piecām) lapām, sagatavots 2 (divos) 

eksemplāros. Pie katras no Pusēm ir pa vienam eksemplāram. Abiem Līguma eksemplāriem ir 

vienāds juridiskais spēks. 

12.9. Līgumam tā noslēgšanas dienā pievienoti sekojoši pielikumi: 

12.9.1. Darba uzdevums uz 2 (divām) lapām; 

12.9.2. Finanšu piedāvājums uz 1 (vienas) lapas; 

12.9.3. SIA “Recruit” civiltiesiskās apdrošināšnas polises kopija uz 2 (divām) lapām. 

 

13. Pušu paraksti un rekvizīti 

 

Pasūtītājs: 

Rīgas pilsētas pašvaldība 

NMR kods Nr. 90011524360 

Rātslaukums 1, Rīga, LV-1050 

Iestāde: RPA “Rīgas gaisma” 

Adrese: Brīvības iela 145, Rīga, LV-1012 

Iestādes kods: 230 

Tālrunis: 67371185, Fakss: 67372080 

e-pasts: rg@riga.lv 

 

Banka: Luminor Bank AS 

Bankas kods: NDEALV2X 

Norēķinu konts: LV02NDEA0021200020010 

 

 

____________________________________ 

Direktors Jānis Drulle 

Izpildītājs: 

SIA „RECRUIT” 

Vienotais reģ. Nr. 50003650621  

Adrese: Valguma iela 10, Rīga, LV-1048 

Telefons: 29138384; 29396650 

E-pasts: recruit@recruit.lv 

 

Banka: AS Swedbank 

Kods: HABALV22 

Konts: LV40HABA0551005639556 

 

 

 

 

 

___________________________________  

Valdes  locekle Maija Pelēna 

 
 

 

mailto:rg@riga.lv
mailto:recruit@recruit.lv
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1.pielikums 

pie 2019.gada 27.augusta Līguma Nr. RG-19-49-lī / ____________ 

 

DARBA UZDEVUMS 
 

1. Termini: 

1.1. Pasūtītājs - Rīgas pašvaldības aģentūra „RIGAS GAISMA”; 

1.2. Izpildītājs – pretendents, kurš uzvarēs iepirkumā un ar kuru tiks noslēgts līgums; 

1.3. Objekts – apsargājamā teritorija un telpas, kas norādītas 3.punktā. 

 

2. Darba uzdevums:  

2.1. nodrošināt Pasūtītājam piederošo telpu un materiālo vērtību apsardze un caurlaižu režīma 

ievērošana iekļūšanai apsargājamajā Objektā. 

 

3. Objekts:  

3.1. atklāta nožogota teritorija ar kopējo platību – 2800kv.m. (no kuriem telpas un noliktavu angāri - 

467kv.m.), Kroņu ielā 13b, Rīgā; 

3.2. atklāta nožogota teritorija ar kopējo platību – 13100kv.m. (no kuriem telpas, automašīnu boksi, 

garāžas, ģērbtuves, noliktava un mehāniskā darbnīca – 3467kv.m.), Ķeguma ielā 66a, Rīgā. 

 

4. Apsardzes pakalpojuma sniegšanas laiki: 

4.1. darba dienās no plkst. 16:00 līdz plkst. 7:30,  

4.2. brīvdienās – visu diennakti, 

4.3. svētku dienās – visu diennakti; 

4.4. pirmssvētku dienās darba sākums – plkst. 14:00. 

 

5. Līguma darbības termiņš: 

5.1. Maksimālais līguma darbības laiks ir 36 (trīsdesmit seši) kalendārie mēneši. 

5.2. Līgums tiek slēgts uz vienu gadu, ar tiesībām līgumu pagarināt ik uz nākamo gadu, bet kopā ne 

ilgāk kā uz 36 (trīsdesmit sešiem) mēnešiem. 

 

6. Darba pienākumi: 

6.1. Pretendenta personālam, kurš veiks apsardzes pakalpojumu faktisko izpildi uz vietas objektos ir 

jābūt atbilstošai izglītībai un kvalifikācijai šo pakalpojumu sniegšanai (sertifikāts vai cits 

dokuments, kas apliecina kvalifikāciju). Pasūtītājs, pirms līguma slēģsanas, kā arī līguma izpildes 

laikā, patur tiesības pārbaudīt objektos esošo apsardzes darbinieku izglītību un kvalifikāciju. Ja 

darbinieku kvalifikācija nav atbilstoša, Izpildītāja pienākums, ir noamainīt darbinieku pret 

atbilstošas kvalifikācijas darbinieku, pēc Pasūtītāja pieprasījuma. 

6.2. Izpildītājs nodrošina Objektu fizisku apsardzi darba dienās no 16:00 līdz 7:30, brīvdienās un 

svētku dienās – visu diennakti. Pirmssvētku dienās darba sākums ir plkst. 14:00. Katrā no 

Objektiem visu apsardzes nodrošināšanas laiku ir jāatrodas vismaz 1 (vienam) apsargam. 

6.3. Objekta apsardze tiek realizēta apsardzes darba maiņās. Sestdienās, svētdienās un svētku dienās 

dienas maiņa no plkst.7:30 līdz 19:30., nakts maiņa no plkst. 19:30 -7:30. Apsardzes 

uzņēmumam jānodrošina apsargu darbs atbilstoši norādītajām dienas un nakts maiņām. Aizliegts 

veikt apsardzes darbu citā režīmā, piemēram, veicot apsargu nomaiņas nakts maiņas laikā. 

6.4. Apsardzes darbiniekiem, kuri atrodas Objektā ir jābūt formas tērpā un ar pazīšanas zīmēm. 

6.5. Lai pilnvērtīgi pieņemtu darba vietu un iepazītos ar esošo situāciju paredzētajā darba vietā uzākot 

darba maiņu, apsardzes darbinieki darba vietā ierodas ne vēlāk kā 15 (piecpadsmit) minūtes pirms 

darba laika sākuma. Šis laiks netiek ierēķināts kopējā maksā par apsardzes pakalpojumu sniegšanu. 

6.6. Uzsākot un beidzot maiņu apsardzes darbinieki izdara ierakstu maiņu reģistrācijas žurnālā, 

norādot maiņas pieņemšanas un nodošanas datumu, laiku, uzvārdu un parakstu. Tāpat maiņu 

žurnālā tiek fiksēti visi maiņas laikā Objektā fiksētie notikumi, atzīmējot notikuma laiku, ilgumu, 

kā arī citu informāciju, kas attiecas uz notikušo. 

6.7. Apsardzes darbinieki pēc maiņas beigām nedrīkst pamest Objektu tikmēr, kamēr Objekts nav 

nodots Pasūtītāja pārstāvim, par ko tiek izdarīts attiecīgs ieraksts maiņu reģistrācijas žurnālā. 
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6.8. Izpildītājs ziņo Pasūtītāja pārstāvim par konstatētajiem trūkumiem, kas var ietekmēt apsargājamā 

Objekta drošību (bojāts nožogojums, bojātas atslēgas, stiprinājumi, kļūdas vai bojājumi 

signalizācijas darbībā, bojājumi videonovērošanas kameru darbībā un citi bojājumi, kas var 

ietekmēt Objekta drošību). 

6.9. Apsardzes darbinieki, pildot darba pienākumus, veic regulāras apgaitas pa apsargājamo teritoriju 

(par apgaitu biežu puses vienosies pie līguma noslēgšanas) ne retāk kā 1 (vienu) reizi  stundā. 

6.10. Apsardzes darbinieki, pildot darba pienākumus, nedrīkst lietot alkoholiskus dzērienus un 

narkotiskas vielas, apsardzes laikā Objektā un apsardzes telpās nedrīkst atrasties nepiederošas 

personas. 

6.11. Zādzības vai ielaušanās fakta vai mēģinājuma gadījumā Izpildītājs nekavējoties veic 

nepieciešamos pasākumus vainīgo personu aizturēšanai un materiālo zaudējumu samazināšanai, 

un nekavējoties informē Pasūtītāja kontaktpersonu un Valsts policiju, kā arī citus atbildīgos 

dienestus, ja tas nepieciešams. 

6.12. Gadījumā, ja apsardzes darbinieka maiņas laikā (laikā, kad objektā atradies apsardzes darbinieks, 

ko apliecina attiecīgi ieraksti maiņas reģistrācijas žurnālā, fiksējot maiņas uzsākšanas un 

pabeigšanas laiku), kad Izpildītājam jānodrošina Objekta apsardze, Objektā tiek nozagtas vai 

sabojātas tajā esošās materiālās vērtības, Izpildītājs kompensē Pasūtītājam radītos materiālos 

zaudējumus, ja nav noskaidrotas vai aizturētas vainīgās personas. Zaudējumu atlīdzināšana 

notiek viena mēneša laikā, skaitot no attiecīgā rēķina izsniegšanas dienas, ja puses nevienojas 

par citiem termiņiem un zaudējumu atlīdzināšanas kārtību. Par zaudējumiem tiek uzskatīta 

nozagtās vai sabojātās mantas vērtība. 

6.13. Pēc Pasūtītāja pārstāvja norādījumu saņemšanas, jārīkojas saskaņā ar Pasūtītāja norādījumiem. 

6.14. Izpildītājs nedrīkst izpaust trešajām personām apsardzes režīma noteikumus un informāciju par 

Objektā esošajām materiālajām vērtībām. 

6.15. Izpildītājs var ieteikt veicamās darbības apsargājamo Objektu drošības uzlabošanai. 

 

7. Cita informācija 

7.1. Pasūtītājs līguma darbības laikā nodrošina Izpildītāju ar telpām dežūrējošajiem apsardzes 

darbiniekiem.  

7.2. Pasūtītājs nepieciešamības gadījumā pēc Izpildītāja pieprasījuma veic Objekta tehniskās 

nostiprināšanas pasākumus, ieceļ personas, kas atbild par Objekta aizslēgšanu. 

7.3. Pasūtītājs informē Izpildītāju par Pasūtītāja noteiktā caurlaižu režīma noteikumiem. 

7.4. Pasūtītāja Objekts Ķeguma ielā 66, Rīgā ir nodrošināts ar stacionārām video novērošanas 

kamerām. 

7.5. Visos Pasūtītāja Objektos uzstādītas ugunsdzēsības signalizācijas sistēmas un apsardzes 

signalizācijas sistēmas (sīkāk iepazīties var uz vietas Objektos, iepriekš saskaņojot ar Pasūtītāju). 

7.6. Kontaktpersonas, ja Pretendentam, pirms piedāvājuma sagatavošanas un iesniegšanas, 

nepieciešama Objektu apskate uz vietas: 

• Objekts Ķeguma ielā 66a, Rīgā - RPA „Rīgas gaisma” Saimniecības daļas vadītājs Mārtiņš 

Stars, telefons: 29465801; 

• Objekts Kroņu ielā 13b, Rīgā - RPA „Rīgas gaisma” Kapitālā remonta un cektniecības 

iecirkņa vadītājs Konstantīns Rezņuks, telefons: 29489939; 

 

8. Pretendents nedrīkst līguma izpildi nodot trešajām personām.  
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Pasūtītājs: 

Rīgas pilsētas pašvaldība 

NMR kods Nr. 90011524360 

Rātslaukums 1, Rīga, LV-1050 

 

Iestāde: RPA “Rīgas gaisma” 

Adrese: Brīvības iela 145, Rīga, LV-1012 

Iestādes kods: 230 

 

 

____________________________________ 

Direktors Jānis Drulle 

Izpildītājs: 

SIA „RECRUIT” 

Vienotais reģ. Nr. 50003650621  

Adrese: Valguma iela 10, Rīga, LV-1048 

 

 

 

 

 

 

___________________________________  

Valdes  locekle Maija Pelēna  
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2.pielikums 

pie 2019.gada 27.augusta Līguma Nr. RG-19-49-lī / ____________ 

 
FINANŠU PIEDĀVĀJUMS 

 

Pakalpojuma izmaksas summa: 

 Objekts Ķeguma ielā 66a, Rīgā 

(B tabula) 

 Objekts Kroņu ielā 13b, Rīgā 

(C tabula) 
  

Mēnesis 
Cena EUR 
bez PVN Mēnesis 

Cena EUR 
bez PVN   

      

2019.gada februāris 2829,92 2019.gada februāris 2829,92   

2019.gada marts 3177,84 2019.gada marts 3177,84   

2019.gada aprīlis 3430,85 2019.gada aprīlis 3430,85   

2019.gada maijs 3511,34 2019.gada maijs 3511,34   

2019.gada jūnijs 3451,68 2019.gada jūnijs 3451,68   

2019.gada jūlijs 3099,16 2019.gada jūlijs 3099,16   

2019.gada augusts 3138,50 2019.gada augusts 3138,50   

2019.gada septembris 3048,75 2019.gada septembris 3048,75   

2019.gada oktobris 3099,16 2019.gada oktobris 3099,16   

2019.gada novembris 3196,17 2019.gada novembris 3196,17   

2019.gada decembris 3746,69 2019.gada decembris 3746,69   

2019.gads kopā:      

2020.gada janvāris 3246,58 2020.gada janvāris 3246,58   

2020.gada februāris 2959,00 2020.gada februāris 2959,00   

2020.gada marts 3138,50 2020.gada marts 3138,50   

2020.gada aprīlis 3430,85 2020.gada aprīlis 3430,85   

2020.gada maijs 3688,84 2020.gada maijs 3688,84   

2020.gada jūnijs 3313,51 2020.gada jūnijs 3313,51   

2020.gada jūlijs 3099,16 2020.gada jūlijs 3099,16   

2020.gada augusts 3177,84 2020.gada augusts 3177,84   

2020.gada septembris 3009,41 2020.gada septembris 3009,41   

2020.gada oktobris 3138,50 2020.gada oktobris 3138,50   

2020.gada novembris 3205,43 2020.gada novembris 3205,43   

2020.gada decembris 3668,02 2020.gada decembris 3668,02   

2020.gads kopā:      

2021.gada janvāris 3325,26 2021.gada janvāris 3325,26   

2021.gada februāris 2829,92 2021.gada februāris 2829,92   

2021.gada marts 3099,16 2021.gada marts 3099,16   

2021.gada aprīlis 3430,85 2021.gada aprīlis 3430,85   

2021.gada maijs 3658,76 2021.gada maijs 3658,76   

2021.gada jūnijs 3313,51 2021.gada jūnijs 3313,51   

2021.gada jūlijs 3138,50 2021.gada jūlijs 3138,50   

2021.gada augusts 3138,50 2021.gada augusts 3138,50   

2021.gada septembris 3009,41 2021.gada septembris 3009,41   

2021.gada oktobris 3177,84 2021.gada oktobris 3177,84   

2021.gada novembris 3166,09 2021.gada novembris 3166,09   

2021.gada decembris 3628,68 2021.gada decembris 3628,68   

2021.gads kopā:      

2022.gada janvāris 3285,92 2022.gada janvāris 3285,92   

Kopā: B 117008,12 Kopā: C 117008,12 Kopā B+C: 234016,24 

    PVN 21%: 49143,41 

    Pavisam kopā B+C: 283159,65 

 

Summa kopā par abiem objektiem kopā bez PVN vārdiem:  

Divi simti trīsdesmit četri tūkstoši eiro un 24 centi. 

 

Summa kopā par abiem objektiem kopā ar PVN vārdiem:  

Divi simti astoņdesmi trīs tūkstoši viens simts piecdesmit deviņi eoro un 65 centi. 
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Piedāvātajā cenā ir iekļautas visas iespējamās izmaksas, kas saistītas ar pakalpojuma sniegšanu, ietverot 

visus nodokļus, nodevas, algas un piemaksas, kas saistītas ar īpašiem apstākļiem (nakts maiņas darbs, 

svētku dienas, virsstundas, atvaļinājuma nauda uc.), atbilstoši Latvijas Republikas spēkā esošo 

normatīvo aktu prasībām. Piedāvājumā noteiktais apsardzes darbinieka atalgojums nav mazāks kā 

vidējais attiecīgajā nozarē. 

 

Pasūtītājs: 

Rīgas pilsētas pašvaldība 

NMR kods Nr. 90011524360 

Rātslaukums 1, Rīga, LV-1050 

 

Iestāde: RPA “Rīgas gaisma” 

Adrese: Brīvības iela 145, Rīga, LV-1012 

Iestādes kods: 230 

 

 

____________________________________ 

Direktors Jānis Drulle 

Izpildītājs: 

SIA „RECRUIT” 

Vienotais reģ. Nr. 50003650621  

Adrese: Valguma iela 10, Rīga, LV-1048 

 

 

 

 

 

 

___________________________________  

Valdes  locekle Maija Pelēna  

 


