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Līgums 

par fiziskās apsardzes pakalpojumu sniegšanu 

 

Pasūtītāja līguma reģ. Nr. _______________ 

Izpildītāja līguma reģ. Nr. _______________ 

 

Rīgā,          2013. gada ____. septembrī 
 

SIA „Veselības centrs „Biķernieki””, vien. reģ. Nr. 40003320463, kuras vārdā rīkojas tās 

valdes priekšsēdētāja Lidija Strode, turpmāk tekstā “Pasūtītājs”, no vienas puses, un 

SIA “VSV NORD”, vien. reģ. Nr. 40103648142, kuras vārdā uz Statūtu pamata rīkojas valdes 

locekle Jolanta Larionova, turpmāk tekstā “Izpildītājs”, no otras puses, 

turpmāk tekstā abas kopā sauktas Puses, 

Pusēm ņemot vērā, ka Izpildītājs ir atzīts par uzvarētāju Pasūtītāja rīkotajā iepirkuma procedūrā 

„Fiziskās apsardzes pakalpojumi”, ID. Nr. VCB 2013/04M, turpmāk tekstā saukta “Iepirkuma 

procedūra”, 

noslēdz sekojoša satura līgumu, turpmāk Līgums: 
 

1.  Līguma priekšmets 

1.1. Pasūtītājs uzdod, bet Izpildītājs apņemas nodrošināt Veselības centra „Biķernieki” fizisko 

apsardzi, kurš atrodas Rīgā, Lielvārdes ielā 68/1, turpmāk Objekts. 

1.2. Izpildītājs veic fizisko apsardzi, lai nodrošinātu objekta funkcionēšanu un drošības draudu 

novēršanu, īpašnieku likumīgu interešu aizstāvēšanu no pretlikumīgām darbībām, īpašnieku un 

apmeklētāju aizsardzību no draudiem viņu dzīvībai un veselībai, materiālo vērtību un lietošanā nodoto 

materiālo vērtību zādzību novēršanu, īpašuma un materiālo vērtību iznīcināšanas vai bojāšanas 

novēršanu. 

1.3. Objekta telpu kopējā platība- 5 498 m
2
. 

1.4. Objekta fiziskā apsardze- viens apsardzes postenis, viens apsardzes inspektors. 

1.5. Apsardzes inspektors: sertificēts, formas tērpā, ekipēts ar speciālajiem līdzekļiem. 

1.6. Tiek nodrošināti radiosakari ar Izpildītāja dežūrdaļu 
 

2. Pakalpojuma sniegšanas kārtība un grafiks 

2.1.  Šajā Līgumā noteikto saistību izpildi Izpildītājs nodrošina ar apsardzes darbinieku un mobilo 

grupu palīdzību. 

2.2.  Darba organizēšanu un pakalpojumu sniegšanu Izpildītājs nodrošina balstoties uz šī Līguma 

nosacījumiem un apsardzes instrukciju, kas tiek pievienota Līgumam kā 1. pielikums, un kļūst par 

Līguma neatņemamu sastāvdaļu. 

2.3.  Objekta apsardze tiek veikta ar viena apsardzes darbinieka klātbūtni 

2.3.1. darba dienās no plkst. 20.00 līdz plkst. 8.00. 

2.3.2. sestdienās, svētdienas un svētku dienās 24 (divdesmit četras) stundas diennaktī. 

              2.4. Pusēm vienojoties, apsardzes darbinieku skaits un darba laiks var tikt mainīts. 

2.5.  Apsardzes darbinieki darba pienākumu pildīšanas laikā atrodas tieši objektā. 
 

3.  Pasūtītāja pienākumi 

3.1. Pasūtītājs iesniedz Izpildītājam apsargājamā objekta plānu. 

3.2. Pasūtītāja pienākums ir sadarboties ar Izpildītāju apsardzes instrukcijas izstrādāšanā un sniegt 

nepieciešamo informāciju instrukcijas sagatavošanai. 

3.3. Pasūtītāja pienākums ir savlaicīgi, rakstiski iesniegt Izpildītājam izmaiņas, kas saistītas ar 

apsardzes darbinieku darba pienākumiem objektā. 

3.4. Pasūtītājs nodrošina apsardzes darbiniekus ar sadzīves telpu, savu darba pienākumu pildīšanai. 

3.5. Pasūtītājs nodrošina objektu ar apgaismojumu, tumšajās diennakts stundās. 
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3.6. Pasūtītājs informē Izpildītāju par visiem bojājumiem, kas var ietekmēt objekta apsardzi, par 

mēģinājumiem izdarīt kaut kādus tiesību pārkāpumus, kas attiecas uz apsardzes objektu, kā arī par 

visiem citiem apstākļiem, kas var ietekmēt objekta drošības nodrošināšanu. 

3.7. Glabāt materiālās vērtības, kuras ir viegli pārnēsājamas, slēgtās telpās, kuras ir pieslēgtas 

apsardzes signalizācijai. 

3.8. Ja nepieciešams, Pasūtītājs ņem vērā Izpildītāja ieteikumus objekta drošības paaugstināšanai. 

3.9. Pasūtītāja pienākums ir Līgumā noteiktajā termiņā apmaksāt Izpildītāja pakalpojumus. 
 

4. Pasūtītāja tiesības 

4.1. Darba grafiku var mainīt par to rakstiski brīdinot Izpildītāju vismaz 48 stundas pirms grafika 

maiņas. 

4.2. Ja radušās pamatotas pretenzijas pret kādu no apsardzes darbiniekiem, Pasūtītājam ir tiesības lūgt 

aizstāt šo apsardzes darbinieku ar atbilstošu. 

4.3. Pasūtītājam ir tiesības prasīt no Izpildītāja šī Līguma noteikumu kvalitatīvu un pilnīgu izpildi. 

4.4. Pasūtītājam ir tiesības prasīt no Izpildītāja kompensēt materiālos zaudējumus, ja tie radušies 

Izpildītājam nepildot vai pildot pavirši šī Līguma noteikumus. 
 

5. Izpildītāja pienākumi 

5.1. Nodrošināt, lai apsardzes pakalpojumi tiktu sniegti ievērojot Apsardzes darbības likumu, saņemt 

un apmaksāt visas nepieciešamās licences apsardzes pakalpojumu sniegšanai. 

5.2. Sagatavot un iesniegt parakstīšanai Pasūtītājam apsardzes instrukciju 10 (desmit) dienu laikā no 

šī Līguma parakstīšanas. 

5.3. Trīs darba dienu laikā sniegt rakstisku atbildi uz Pasūtītāja pretenziju, kas saistīta ar pakalpojumu 

sniegšanu. 

5.4. Nodrošināt, lai Pasūtītājam būtu iespējam sazināties ar Izpildītāja atbildīgām personām 24 

(divdesmit četras) stundas diennaktī. 

5.5. Pēc Pasūtītāja pieprasījuma nodrošināt objektu ar papildus apsardzes darbiniekiem maiņā, par 

darba grafiku un apmaksu vienojoties papildus. 

5.6. Ja Izpildītājs, veicot Objekta apsardzi, saviem spēkiem nevar novērst radušos draudus, tā 

pienākums ir izsaukt Valsts Policiju, un atkarībā no notikuma rakstura- attiecīgos tehniskos un 

glābšanas dienestus. 
 

                                                 6. Izpildītāja tiesības 

6.1. Izpildītājam ir tiesības lūgt Pasūtītājam kompensēt papildus izdevumus, kas saistīti ar šī Līguma 

izpildi, iepriekš rakstiski vienojoties ar Pasūtītāju un saskaņojot izdevumus. 

6.2. Sniegt rekomendācijas Objekta drošības paaugstināšanai. 

6.4. Priekšlaicīgi izbeigt Līgumu, ja Pasūtītājs kavē maksājumus vairāk par 60 (sešdesmit) dienām. 

6.5. Izpildītājam ir tiesības neatlīdzināt zaudējumus, ja Pasūtītājs nav pildījis šī Līguma noteikumus 

un tas ir veicinājis apstākļus, lai rastos zaudējumi. 
 

7. Pakalpojumu izmaksa un pušu savstarpējo norēķinu kārtība 

 7.1. Pakalpojuma cena ir LVL 2,40 (divi lati un 40 santīmi), par vienu apsardzes stundu 

katram apsardzes darbiniekam, kas atbilst Izpildītāja piedāvājumam Pasūtītāja Iepirkuma procedūrā, 

plus pievienotās vērtības nodoklis (PVN) 21%, kas sastāda LVL 0,50 (nulle lati un 50 santīmi). 

Kopējā pakalpojuma cena pie pašreizējās 21 % PVN likmes ir LVL 2,90 (divi lati un 90 santīmi) par 

vienu apsardzes stundu vienam apsardzes darbiniekam.  

7.2. Līguma summa ir līdz LVL 27 590,40 (divdesmit septiņi tūkstoši pieci simti deviņdesmit 

lati un 40 santīmi) bez PVN. PVN 21% sastāda LVL 5 793,98 (pieci tūkstoši septiņi simti deviņdesmit 

trīs lati 98 santīmi). Kopējā līguma summa pie pašreizējās 21% PVN likmes ir LVL 33 384,38 

(trīsdesmit trīs tūkstoši trīs simti astoņdesmit četri lati un 38 santīmi). 

7.3. Pievienotās vērtības nodoklis nav šī Līguma priekšmeta daļa. Ja Līguma darbības laikā 

mainās PVN likme, PVN tiek piemērots un maksāts atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajam. 
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7.4. Samaksa par pakalpojumu tiek veikta vienu reizi mēnesī par iepriekšējā mēnesī sniegtajiem 

pakalpojumiem. 

7.5. Par sniegtajiem pakalpojumiem Izpildītājs nosūta Pasūtītājam ar Latvijas Pasta 

starpniecību uz Līgumā norādīto adresi rēķinu, kurā redzamas iepriekšējā mēnesī objektā nostrādātās 

stundas. Pasūtītājs apņemas pārskaitīt naudu uz Izpildītāja norādīto bankas kontu desmit darba dienu 

laikā no rēķina saņemšanas. 

7.6. Ja netiek ievērots apmaksas termiņš Pasūtītājs apņemas maksāt Izpildītājam līgumsodu 

0,5 % apmērā no nesamaksātās summas par katru nokavēto dienu. 
 

8. Pušu atbildība 

 8.1. Izpildītājs garantē, ka tam ir visas LR normatīvajos aktos noteiktās atļaujas sniegt šajā 

Līgumā noteiktos pakalpojumus un tā darbiniekiem ir nepieciešamā kvalifikācija fiziskās apsardzes 

pakalpojumu sniegšanai. 

8.2. Izpildītāja Vispārējā civiltiesiskā atbildība ir apdrošināta par summu LVL _____,__ (lati). 

 8.3. Puses ir atbildīgas par šajā Līgumā norādīto rekvizītu pareizību un apņemas, izmaiņu 

gadījumā, paziņot otrai pusei rakstiski trīs dienu laikā pēc rekvizītu izmaiņām. 

 8.4. Ja puses nepilda šī Līguma noteikumus vai pilda tos nepilnā apjomā, pušu atbildības 

jautājumi tiek risināti balstoties uz šo Līgumu, bet jautājumos, kas nav atrunāti Līgumā, puses vadās 

pēc LR normatīviem aktiem. 
 

9. Konfidencialitāte 

 9.1. Visa zināmā informācija abu pušu darbībā, kas saistīta ar šī Līguma noteikumu pildīšanu, ir 

konfidenciāla, un netiek atklāta trešajām personām, izņemot LR normatīvos aktos noteiktajos 

gadījumos. 

 9.2. Puses apņemas paturēt noslēpumā visu informāciju, kas saņemta Līguma pildīšanas laikā, 

un nedarīt to zināmu atklātībai, masu mēdijiem, bez otrās puses rakstiskas piekrišanas. 
 

10. Līguma darbības termiņš 

10.1. Līgums stājas spēkā ar dienu, kad to paraksta pēdējā no Pusēm un ir spēkā līdz saistību 

izpildei. 

10.2. Fiziskās apsardzes pakalpojuma sniegšanas laiks- no 2013. gada 1. oktobra līdz 2015. 

gada 30. septembrim. 

10.3. Katra no Pusēm ir tiesīga pārtraukt šo Līgumu, par to rakstiski brīdinot otru pusi vismaz 

30 (trīsdesmit) dienas pirms Līguma pārtraukšanas. 
 

11. Papildus noteikumi un strīdu atrisināšana 

11.1. Parakstot līgumu, puses apliecina, ka ir likumīgas Latvijas Republikas izveidotas un 

reģistrētas juridiskas personas ar patstāvīgu tiesībspēju un rīcībspēju, ka pret tām nav ierosināta 

maksātnespējas lieta vai maksātnespējas pieteikums tiesā, ka pret tām netiek veikta spēkā stājušās 

tiesas sprieduma piespiedu izpilde un ka tām ir visas tiesības uzņemties šajā Līgumā noteiktās saistības 

un nav zināmi šķēršļi, kas varētu kavēt vai padarīt neiespējamu šo saistību izpili Līgumā noteiktā 

kārtībā un termiņos. 

11.2. Parakstot šo Līgumu, jebkādas iepriekšējās vienošanās zaudē spēku. 

11.3. Pusēm ir tiesības veikt grozījumus Līguma noteikumos, izņemot līgumcenas maiņu. 

11.4. Visi Līguma papildinājumi, grozījumi un papildus vienošanās tiek izdarīti rakstiski un 

stājas spēkā no brīža, kad abas puses tos parakstījušas. Papildus vienošanās pēc parakstīšanas kļūst par 

Līguma neatņemamām sastāvdaļām. 

            11.5. Visus strīdus, kas pusēm radušies šī Līguma izpildes laikā, puses risina savstarpēju sarunu 

ceļā, bet, ja tas nav iespējams, tad LR tiesā. 

 11.6. Līgums sastādīts latviešu valodā un noformēts uz 4 (četrām) lapām 2 (divos) eksemplāros: 

viens eksemplārs- Pasūtītājam, otrs- Izpildītājam. 

<Līguma teksts turpinās uz nākamās lapas> 
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12. Pušu rekvizīti 

Pasūtītājs:     Izpildītājs: 

SIA „Veselības centrs „Biķernieki”” 

Reģ.Nr.LV 40003320463 

Lielvārdes iela 68/1, Rīga, LV-1006 

Banka: AS SEB banka 

Konta nr. LV95UNLA0034100753100 

Tālr.: 67576279 

Fakss: 67577772 

e- pasts: sekretāre@dcb.lv 

 

__________________________  

Lidija Strode 

 

SIA “VSV NORD” 

Reģ. Nr. 40103648142 

Juridiskā adrese: Andromedas gatvē 8- 17, Rīgā, LV-1084 

Biroja adrese: Rītausmas ielā 23, Rīgā, LV-1058 

Banka: Nordea Bank Finland Plc Latvijas filiāle 

Bankas kods NDEALV2X 

Konta Nr. LV09NDEA0000083914993 

Tālr.: 20015353; 67564948 

e- pasts: vsvnord@inbox.lv 

 

____________________________ 

Jolanta Larionova 

                                               

  

 


