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Līguma projekts 

(Par fiziskās apsardzes un tehniskās apsardzes pakalpojumu nodrošināšanu) 

 

Rīgā,             2017. gada 22.decembrī 

 

AS „Latvenergo”, vienotais reģ. Nr. 40003032949 (turpmāk – „Latvenergo”), tās 

_____________ personās, kuri rīkojas saskaņā ar ______________________, no vienas 

puses,  

un 

SIA „Rīgas apsardzes sabiedrība”, vienotais reģ. Nr. ________________ (turpmāk - 

„Sabiedrība”), tās _________________ personā, kurš/a rīkojas saskaņā ar 

______________, no otras puses (turpmāk sauktas kopā – „Puses” vai katra atsevišķi, 

attiecīgi, - „Puse”), noslēdz šo līgumu (turpmāk – „Līgums”) par sekojošo: 

 

1. LĪGUMĀ LIETOTO TERMINU SKAIDROJUMS 

a) Apsardze – Sabiedrības darbību kopums Latvenergo un Sadales tīkls objektos esošo 

darbinieku, klientu un materiālo vērtību aizsardzībai pret fiziskiem draudiem, ar 

drošību saistīto, Latvenergo/Sadales tīkls normatīvajos dokumentos noteikto kārtību 

nodrošināšanai, saskaņā ar šī Līguma un tā pielikumu noteikumiem, Latvenergo tiesīgi 

dotiem operatīviem rīkojumiem un atbilstoši augstākajiem profesionālās apsardzes 

darbības standartiem ar mērķi nepieļaut un novērst prettiesiskas darbības.  

b) Apsardzes instrukcija – Atbilstoši Latvenergo prasībām izstrādātu un ar Sabiedrību 

saskaņotu Apsardzes noteikumu un procedūru kopums, ko Puses paraksta attiecībā uz 

katru Latvenergo un Sadales tīkls objektu pirms vai vienlaicīgi ar attiecīgā Latvenergo 

un Sadales tīkls objekta nodošanu Apsardzē un ko turpmāk iespējams grozīt Līgumā 

paredzētajā kārtībā.  

c) Apdrošināšana – Sabiedrības civiltiesiskās atbildības apdrošināšana, nolūkā, lai 

apdrošinātājs ar apdrošināšanas atlīdzību segtu zaudējumus Latvenergo, kas radušies, 

Sabiedrībai neizpildot vai nepienācīgi izpildot šajā Līgumā noteiktos pienākumus 

saistībā ar Apsardzes veikšanu. 

d) Atlīdzība – atlīdzība par šajā Līgumā noteikto pakalpojumu sniegšanu, ko Latvenergo 

maksā Sabiedrībai saskaņā ar Līgumu. 

e) Latvenergo normatīvie dokumenti – Līguma darbības laikā Latvenergo noteiktas 

procedūras saistībā ar drošību un Latvenergo noteikta Apsardzes darbību veikšanas 

kārtība.  

f) Sadales tīkls normatīvie dokumenti – Līguma darbības laikā Sadales tīkls noteiktas 

procedūras saistībā ar drošību un Sadales tīkls noteikta Apsardzes darbību veikšanas 

kārtība. 

g) Objekti – Latvenergo un Sadales tīkls īpašumā, lietošanā vai valdījumā esoši objekti, 

kas ietver telpas un pieguļošo teritoriju vai atsevišķus nekustamos īpašumus, kas nodoti 

Sabiedrībai apsardzē saskaņā ar Līgumu.  

h) Fiziskā apsardze – Apsardzes pakalpojuma sastāvdaļa, ko veic Sabiedrības darbinieki 

saskaņā ar Līguma noteikumiem, Apsardzes instrukciju un katra atsevišķā Latvenergo 

vai Sadales tīkls objekta nodošanas-pieņemšanas aktā paredzētiem noteikumiem. Par 

Apsardzē iesaistīto Sabiedrības darbinieku skaitu Puses vienojas rakstiski. 

i) Tehniskā apsardze – Apsardzes pakalpojuma sastāvdaļa, ko veic Sabiedrības 

darbinieki saskaņā ar Līguma 6.punktu un katra atsevišķā Latvenergo vai Sadales tīkls 

objekta nodošanas-pieņemšanas aktā paredzētiem noteikumiem. 

j) Pakalpojumi – Fiziskā apsardze un Tehniskā apsardze. 
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k) Nodošana apsardzē – darbība, ar kuru Latvenergo nodod Objektu Sabiedrībai un ar 

kuru Sabiedrība uzsāk Pakalpojumu sniegšanu. 

l) Sadales tīkls  - AS „Sadales tīkls” (vienotais reģ. Nr. 40003857687). 

 

2. LĪGUMA PRIEKŠMETS 

2.1. Puses vienojas, ka saskaņā ar Līguma noteikumiem Sabiedrība veic Sadales tīkls un 

Latvenergo Objektu, kas uzskaitīti Pielikumā Nr.__ , Fizisko apsardzi un Tehnisko 

apsardzi (turpmāk – Pakalpojumi). Sniedzot Pakalpojumus, Sabiedrībai ir saistoši 

Līguma un tā pielikumu noteikumi, kā arī Latvenergo un Sadales tīkls ar drošību 

saistītie normatīvie dokumenti, kas ir nodoti Sabiedrības rīcībā kopā ar Objekta 

nodošanas-pieņemšanas aktu. 

2.2. Pakalpojumu sniegšana attiecībā uz katru Objektu uzsākama pēc Objekta nodošanas-

pieņemšanas akta un Objekta Apsardzes instrukciju abpusējās parakstīšanas.  

 

3. OBJEKTA UN PAKALPOJUMA NODOŠANAS - PIEŅEMŠANAS KĀRTĪBA 

3.1. Latvenergo nodod, bet Sabiedrība pieņem Apsardzē visus Līguma Pielikumā Nr.__  

noteiktos Objektus saskaņā ar attiecīgo Pušu apstiprinātu Objektu pārņemšanas grafiku 

(Pielikums Nr.__). 

3.2. Objektu nodošana Apsardzē notiek, Pusēm parakstot katra Objekta Apsardzes 

instrukciju un nodošanas-pieņemšanas aktu, kurā, cita starpā, bet ne tikai, norāda:  

3.2.1. brīdi, ar kuru Objekts tiek nodots Apsardzē;  

3.2.2. Objekta un tajā uzstādīto drošības sistēmu faktisko stāvokli;  

3.2.3. speciālo noteikumu prasības Objekta Apsardzei. 

3.3. Apsardzes instrukcijas parakstīt tiek pilnvaroti šādi Latvenergo un Sabiedrības 

pilnvaroti pārstāvji: 

No Latvenergo puses: ____________________;   

No Sabiedrības puses: ____________________.  

3.4. Par izmaiņām pilnvarojumā Puse nosūta otrai Pusei attiecīgu rakstisku paziņojumu 

Līguma 14.punktā paredzētajā kārtībā. 

3.5. Latvenergo nodrošina, ka, pieņemot Apsardzē Objektu, Sabiedrībai tiek sniegta 

informācija par drošības sistēmām Objektā atbilstoši Līguma 3.2.punktam.  

3.6. Ja, pieņemot Objektu Apsardzē, Sabiedrība konstatē tajā trūkumus, kuru dēļ tā nevar 

nodrošināt Objekta pilnvērtīgu un pienācīgu Apsardzi, Sabiedrībai tie ir jānorāda 

Objekta nodošanas-pieņemšanas aktā. Šādā gadījumā Puses vienojas par konstatēto 

trūkumu novēršanu un Objekta Apsardzes kārtību līdz to novēršanai.  

3.7. Sabiedrība uzsāk Pakalpojumu sniegšanu un atbild par Objekta Apsardzi no 

nodošanas-pieņemšanas akta un Apsardzes instrukcijas abpusējas parakstīšanas 

dienas, ja vien attiecīgā Objekta nodošanas-pieņemšanas aktā Puses nav vienojušās 

citādi.  

3.8. Latvenergo, ne mazāk kā 30 (trīsdesmit) kalendārās dienas iepriekš par to informējot 

Sabiedrību, ir tiesības pieprasīt nekavējoties vai citā tās noteiktā laikā izbeigt vai 

samazinātPakalpojumu sniegšanas apjomu jebkurā Objektā. Šādi pieprasījumi ir 

Sabiedrībai saistoši un tiek nosūtīti Sabiedrībai Līguma 14.punktā paredzētajā 

kārtībā. Sabiedrībai, saņemot šādu pieprasījumu, ir pienākums pilnībā vai daļēji 

izbeigt Apsardzes pakalpojuma sniegšanu saskaņā ar Latvenergo pieprasījumu un 

parakstīt aktu par Objekta Apsardzes izbeigšanu vai apjoma samazināšanu. 

Sabiedrība faktiski izbeidz Apsardzes pakalpojuma sniegšanu vai samazina 

Apsardzes pakalpojuma apjomu Objektā ar akta parakstīšanas brīdi, kā arī Puses 
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rakstiski vienojas par Objekta turpmāko Apsardzes nodrošinājumu un 

nepieciešamajiem grozījumiem Apsardzes instrukcijā. 

 

4. ATLĪDZĪBA PAR PAKALPOJUMIEM 

4.1.  Kopējā samaksa par veiktajiem Pakalpojumiem tiek noteikta saskaņā ar Pielikumu 

Nr.__ . Fiziskās apsardzes pakalpojuma izmaksas tiek rēķinātas katru kalendāro 

mēnesi pēc faktiski nostrādātajām stundām. 

4.2. Latvenergo šī Līguma noteiktajā kārtībā apmaksā atbilstoši šī Līguma noteikumiem 

kvalitatīvi veiktos Objektu Fiziskās apsardzes un Tehniskās apsardzes Pakalpojumus. 

4.3. Apsardzes darbinieku skaitu Objektā Latvenergo nosaka Objekta nodošanas-

pieņemšanas aktā vai Apsardzes instrukcijā. 

4.4. Sabiedrība katru mēnesi līdz katra mēneša 5 (piektajam) datumam, pamatojoties uz 

Pielikumā Nr.__ noteiktajiem izcenojumiem, iesniedz Latvenergo rēķinus par 

iepriekšējā mēnesī sniegtajiem Pakalpojumiem, norādot atlīdzību par katra Objekta 

Pakalpojuma izpildi. Rēķinu iesniegšanas vieta: Pulkveža Brieža iela 12, Rīga, LV-

1230 vai iesūtīt elektroniski uz e-pastu: dvkc@latvenergo.lv. 

4.5. Visiem rēķiniem jābūt noformētiem atbilstoši tiesību normatīvo aktu prasībām. 

Gadījumā, ja rēķini nav noformēti atbilstoši tiesību normatīvo aktu prasībām vai nav 

adresēti īstajam adresātam, Sabiedrības pienākums ir anulēt iepriekš izrakstīto rēķinu 

un izrakstīt un nosūtīt Latvenergo jaunu rēķinu. Šajā gadījumā apmaksa tiek veikta 

30 (trīsdesmit) kalendāro dienu laikā pēc jauna rēķina saņemšanas no Sabiedrības. 

4.6. Līguma 4.4. un 4.5.punktos noteiktajā kārtībā iesniegtos rēķinus Latvenergo apmaksā 

Sabiedrībai 30 (trīsdesmit) kalendāro dienu laikā, skaitot no tā saņemšanas dienas uz 

rēķinā norādīto bankas kontu. Gadījumā, ja Latvenergo rodas pretenzijas par rēķinā 

norādīto summu pamatotību un/vai sniegto Pakalpojumu kvalitāti un/vai apjomu, 

Latvenergo ir tiesības rakstiski iesniegt Sabiedrībai motivētas pretenzijas un 

neapmaksāt rēķinu līdz brīdim, kamēr pretenzijas nav atrisinātas. Šajā gadījumā 

Sabiedrības pienākums ir anulēt iepriekš izrakstīto rēķinu un izrakstīt un nosūtīt 

Latvenergo jaunu rēķinu. Sabiedrībai ir tiesības iesniegt rēķinu par neapstrīdēto 

sākotnējā rēķina daļu.  

4.7. Par samaksas brīdi uzskatāms bankas atzīmes datums Latvenergo maksājuma 

uzdevumā. 

4.8. Ja Latvenergo nav Līgumā noteiktajā termiņā veicis apmaksu Sabiedrībai par 

kvalitatīvi sniegtajiem Pakalpojumiem, tad Latvenergo maksā Sabiedrībai līgumsodu 

0,5 % (nulle komats pieci procenti) apmērā no nokavētā maksājuma summas par 

katru maksājuma kavējuma dienu, bet ne vairāk kā 10% (desmit procenti) no 

nokavētā maksājuma summas. 

 

5. FIZISKĀS APSARDZES VISPĀRĒJIE NOTEIKUMI 

5.1. Šie noteikumi ir piemērojami un Pusēm saistoši attiecībā uz visiem Objektiem, kuros 

tiek veikta Fiziskā apsardze, ja vien kāda Objekta nodošanas-pieņemšanas aktā vai 

Apsardzes instrukcijā Puses nav noteikušas citādi. 

5.2. Fizisko apsardzi Sabiedrība veic saskaņā ar Fiziskās apsardzes prasībām, kas ir 

noteiktas Līguma Pielikumā Nr.__.     

5.3. Latvenergo nodrošina vismaz šādus Fiziskās apsardzes nodrošināšanai 

nepieciešamos apstākļus: Objekta uzturēšanu kārtībā atbilstoši normatīvajiem aktiem 

par ugunsdrošību, ugunsdzēšamo līdzekļu, pirmās palīdzības medicīnisko līdzekļu, 

telefona (tikai ar Apsardzi saistīto sarunu veikšanai), apgaismojuma, ūdensvada un 

sanitāro mezglu, citu speciālo līdzekļu pieejamību un lietošanas iespēju atbilstoši 
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Objekta pieņemšanas aktā noteiktajam, kā arī apņemas nodrošināt Apsardzes 

darbinieku izmantojamo telpu apsildīšanu aukstā laikā (t.i., ja gaisa temperatūra 

nepārsniedz +8°C). Sabiedrība maksā Latvenergo par telefona zvaniem ārpus 

Latvenergo un/vai Sadales tīkls no telefona aparātiem, kas nodoti tās rīcībā Fiziskās 

apsardzes nodrošināšanai, saskaņā ar Latvenergo iesniegtajiem rēķiniem un telefonu 

sarunu izdrukām. 

5.4. Latvenergo iepazīstina Sabiedrību un tā iepazīstina savus darbiniekus, kuri veiks 

Objekta Fizisko apsardzi, ar Latvenergo vai Sadales tīkls drošību saistītajiem 

normatīvajiem dokumentiem. Sabiedrība nodrošina, lai Objekta Fizisko apsardzi 

neveiktu personas, kas nav parakstījušās par iepazīšanos ar šiem normatīvajiem 

dokumentiem.  

5.5. Sabiedrība nodrošina, ka Fizisko apsardzi veic personas, kas atbilst Pielikumā Nr.__ 

minētajiem kritērijiem. Ja Latvenergo ir pamatotas pretenzijas par saņemtajiem 

Fiziskās apsardzes pakalpojumiem, Latvenergo par savām pretenzijām nekavējoties 

mutiski un ne vēlāk kā sekojošo 3 (trīs) darba dienu laikā rakstiski paziņo 

Sabiedrībai.  

5.6. Sabiedrība apņemas Latvenergo iesniegtās pretenzijas par saņemtajiem Fiziskās 

apsardzes pakalpojumiem izskatīt un novērst nekavējoši, bet ne vēlāk kā sekojošo 5 

(piecu) darba dienu laikā, skaitot no Latvenergo pretenzijas saņemšanas dienas. 

5.7. Pēc Latvenergo pieprasījuma Sabiedrība apņemas nekavējoties vai Latvenergo 

noteiktā laikā nodrošināt papildus Fiziskās apsardzes darbiniekus Objektā vai citā 

vietā atbilstoši Latvenergo norādījumiem un saskaņā ar Pielikumu Nr.__. 

5.8. Sabiedrība nodrošina, lai tās darbinieki, kas veic Apsardzi, atrastos Objektā ģērbti 

formas tērpos un ekipēti atbilstoši Pielikumā Nr.__  noteiktajām prasībām. 

5.9. Sabiedrība apņemas iepazīstināt savus Objektā strādājošos darbiniekus ar 

pamatinformāciju par Latvenergo vai Sadales tīkls, izturēties korekti pret Latvenergo 

vai Sadales tīkls, to darbiniekiem, klientiem un apmeklētājiem, kā arī neveikt 

nekādas darbības, nesniegt informāciju un nepieļaut bezdarbību, kas varētu kaitēt 

Sadales tīkls vai Latvenergo interesēm un reputācijai. 

5.10. Gadījumā, ja Sabiedrība pēc Objekta pieņemšanas Apsardzē konstatē Fiziskās 

apsardzes nodrošināšanai nepieciešamo apstākļu nepilnības Objektā, tā nekavējoties 

mutiski un sekojošo 3 (trīs) darba dienu laikā rakstiski informē par tām Latvenergo 

pilnvaroto personu. 

5.11. Ja Sabiedrība nevar novērst Objektam radušos fiziskos apdraudējumus saviem 

spēkiem, tai ir pienākums fiziskā apdraudējuma mazināšanai iesaistīt Valsts policiju, 

Speciālos dienestus un informēt Objekta nodošanas-pieņemšanas aktā norādītās 

Latvenergo kontaktpersonas. 

5.12. Sabiedrība apņemas uzglabāt ar Objekta Fizisko apsardzi saistītos žurnālus un pēc 

Latvenergo pieprasījuma uzrādīt tos par pēdējo gadu vai termiņu, kas pagājis no 

Līguma spēkā stāšanās brīža, ja tas ir mazāks par gadu.  

5.13. Sabiedrībai un tās darbiniekiem, kas veic Fizisko apsardzi, ir saistoši attiecīgā 

Objekta nodošanas-pieņemšanas aktā norādītās Latvenergo kontaktpersonas, kā arī 

Latvenergo Drošības vadības un kontroles centra (tupmāk - DVKC) ( tālr. ________) 

operatīvie rīkojumi, prasības un norādījumi, ja tie nav prettiesiski. 

5.14. Vienas Puses ierosinājumus par izmaiņu veikšanu Apsardzes instrukcijās otra Puse 

apņemas izskatīt un apstiprināt vai rakstveidā izteikt motivētas pretenzijas par to 

saturu 5 (piecu) darba dienu laikā pēc to iesniegšanas.  
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6. TEHNISKĀS APSARDZES VISPĀRĒJIE NOTEIKUMI 

6.1. Šie noteikumi ir piemērojami un Pusēm saistoši attiecībā uz visiem Objektiem, kuros 

tiek veikta Tehniskā apsardze, ja vien kāda Objekta nodošanas-pieņemšanas aktā vai 

Apsardzes instrukcijā Puses nav noteikušas citādi. 

6.2. Tehnisko apsardzi Sabiedrība veic saskaņā ar Tehniskās apsardzes prasībām, kas ir 

noteiktas Līguma Pielikumā Nr.__.    

6.3. Apsardzes pakalpojuma sniegšanai izmantojamajiem resursiem – speciālajiem 

līdzekļiem, radiosakaru līdzekļiem – jāatbilst Latvijas Republikā spēkā esošo 

normatīvo aktu prasībām. 

6.4. Gadījumā, ja Sabiedrība pēc Objekta pieņemšanas Apsardzē, konstatē Tehniskās 

apsardzes nodrošināšanai nepieciešamo apstākļu nepilnības Objektā, tā nekavējoties 

mutiski un sekojošo 3 (trīs) darba dienu laikā rakstiski informē par tām Latvenergo 

pilnvaroto personu. 

6.5. Sabiedrība apņemas Latvenergo iesniegtās pretenzijas par saņemtajiem Tehniskās 

apsardzes pakalpojumiem izskatīt un novērst nekavējoši, bet ne vēlāk kā sekojošo 5 

(piecu) darba dienu laikā, skaitot no Latvenergo pretenzijas saņemšanas brīža. 

6.6. Sabiedrībai jānodrošina apsardzes darbinieki ar sezonai atbilstošiem, vienāda stila un 

krāsas formas tērpiem, apaviem un atšķirības emblēmām. 

6.7. Sabiedrība, pēc trauksmes signāla saņemšanas, nekavējoties nosūta uz Latvenergo 

vai Sadales tīkls Objektu operatīvo reaģēšanas grupu un nodrošina tās ierašanos 

saskaņā ar Pielikumā Nr.__ norādīto reaģēšanas laiku no trauksmes signāla 

saņemšanas brīža, lai noskaidrotu trauksmes iemeslus. Par trauksmes signāla 

saņemšanu un tā iemesliem Sabiedrība nekavējoties informē DVKC. Ja Objektā 

konstatētas ielaušanās pazīmes vai pazīmes par iespējama kaitējuma draudiem 

Objekta darbiniekiem vai tajā esošajām materiālajām vērtībām, Sabiedrība nodrošina 

Objekta fizisko apsardzi līdz brīdim, kamēr DVKC vai Objekta atbildīgā persona 

atsauc Sabiedrības līdzdalību. Gadījumā, ja 2 (divu) stundu laikā Latvenergo vai 

Sadales tīkls attiecīgā Objekta atbildīgā persona neierodas Objektā, kurā Sabiedrība 

ir konstatējusi ielaušanās pazīmes, sākot ar 3. (trešo) stundu Latvenergo apmaksā 

Sabiedrībai __,__ EUR (___ euro un ___ centi) stundā (bez PVN) par katru iesaistīto 

Apsardzes darbinieku saskaņā ar atsevišķu rēķinu. Iesaistāmo darbinieku skaitu 

Puses saskaņo atsevišķi. 

6.8. Objektos, kuri ir aprīkoti ar piekļūšanas kontroles sistēmu un/vai Apsardzes 

personāla apgaitas kontroles iekārtām, operatīvajai reaģēšanas grupai pēc ierašanās ir 

jāpiereģistrē sistēmā savs ierašanās laiks. Ja Sabiedrības darbinieki nav veikuši 

noteikto reģistrāciju, Latvenergo ir tiesības uzskatīt, ka Sabiedrības darbinieki 

Objektā nav bijuši. Piekļūšanas kontroles sistēmas ID kartes nodrošina Latvenergo 

un nodod tos ar aktu lietošanai Sabiedrībai. 

6.9. Sabiedrība nekavējoties informē DVKC gadījumā, ja saņemts drošības sistēmas 

bojājuma signāls no Objekta. 

6.10. Sabiedrība katru dienu no plkst. 22:00 līdz 22:30 informē DVKC gadījumā, ja no 

Objekta nav saņemts pieslēgšanas signāls. 

6.11. Ja Sabiedrības nosūtītā operatīvā reaģēšanas grupa nevar novērst Objektam radušos 

draudus saviem spēkiem, tai ir pienākums izsaukt Valsts policiju un atkarībā no 

notikuma rakstura – attiecīgus Speciālos dienestus. 

6.12. Sabiedrībai un tās darbiniekiem, kas veic Tehnisko apsardzi, ir saistoši attiecīgā 

Objekta nodošanas-pieņemšanas aktā norādīto Latvenergo kontaktpersonu, kā arī 

DVKC operatīvie rīkojumi, prasības un norādījumi, ja tie nav prettiesiski. 
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6.13. Sabiedrība nodrošina Apsardzes signalizācijas un ugunsdrošības signalizācijas 

sistēmu trauksmes signālu (turpmāk – trauksmes signāli) noraidīšanu no Latvenergo 

un Sadales tīkls Objektiem uz Sabiedrības centrālo novērošanas pulti no esošajām 

Objektā uzstādītajām drošības sistēmām un no jauna uzstādītajām drošības sistēmām, 

neatkarīgi no tā, vai sistēmas uzstādījusi Sabiedrība vai cita persona. Visas izmaksas, 

kas saistītas ar raidītāja iegādi un uzstādīšanu, sedz Sabiedrība. Ja Objektā uzstādītās 

drošības sistēmas nodrošina, tad uz Sabiedrības centrālo novērošanas pulti noraidīto 

trauksmes signālu formātam jābūt ar zonu atšifrējumu, atbilstoši zonu aprakstam, 

izņemot gadījumus, ja Objektā uzstādīto drošības sistēmu tehniskais risinājums liedz 

šādu iespēju. 

 

7. PUŠU SADARBĪBA UN ATBILDĪBA 

7.1. Puses apņemas sadarboties Līguma izpildē pēc augstākajiem profesionālajiem 

standartiem un, Sabiedrība, veicot Līgumā un tā Pielikumos paredzētās darbības, 

apņemas ievērot Latvenergo prasības un intereses, un Latvenergo apņemas sniegt 

operatīvu palīdzību Sabiedrībai šī Līguma izpildīšanā. 

7.2. Puses ir pilnībā atbildīgas par otrai Pusei vai trešajām personām radītiem 

zaudējumiem, kas radušies Līgumā un tā Pielikumos noteikto pienākumu neizpildes, 

nepilnīgas izpildes vai normatīvo dokumentu pārkāpuma rezultātā. Puse nes pilnu 

atbildību par zaudējumiem, kas radušies otrai Pusei vai to klientiem Līguma izpildes 

gaitā saņemtas konfidenciālas informācijas neatļautas izpaušanas rezultātā, atbilstoši 

Līguma noteikumiem. 

 

8. SABIEDRĪBAS APLIECINĀJUMI 

8.1. Sabiedrība apliecina un garantē, ka tai 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. 

8.2. Sabiedrība apliecina, ka tās darbiniekiem un apakšuzņēmējiem ir nepieciešamā 

kvalifikācija šajā Līgumā norādīto Pakalpojumu sniegšanai. 

8.3. Sabiedrība apliecina, ka tās rīcībā ir viss nepieciešamais ekipējums un tehniskie 

līdzekļi, lai nodrošinātu pilnvērtīgu Pakalpojuma sniegšanu.  

8.4. Sabiedrība ir atbildīga par 8.1., 8.2. un 8.3.punktā minēto nosacījumu nepārtrauktu 

nodrošināšanu visā šī Līguma darbības laikā. 

8.5. Latvenergo ir tiesības jebkurā laikā nekavējoties pārtraukt šī Līguma darbību pilnībā 

vai daļēji gadījumā, ja tiek konstatēts, ka Sabiedrības sniegtie apliecinājumi neatbilst 

konkrētā brīža situācijai. Sabiedrībai netiks kompensēti ar Līguma pārtraukšanu 

radušies zaudējumi. 

 

9. SABIEDRĪBAS SAISTĪBAS UN ATBILDĪBA 

9.1. Sabiedrība atbild par kvalitatīvu, Līgumam un tā Pielikumiem atbilstošu, 

Pakalpojumu sniegšanu Latvenergo un Sadales tīkls Objektos, tajā skaitā Sabiedrība 

apņemas: 

9.1.1. veikt Apsardzi, nodrošinot Objektos atrodošos materiālo vērtību, īpašuma 

saglabāšanu, personu drošību, izmantojot tās Apsardzes darbiniekus, kuri ir 

atbilstoši sagatavoti, lai veiktu Apsardzi. Apsardzes darbinieku maiņas 

gadījumā to saskaņo ar Latvenergo Drošības funkcijas atbildīgo pārstāvi 

(norādīts Līguma 20.punktā) un veic attiecīgā darbinieka instruktāžu; 
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9.1.2. iesniegt savstarpējā līguma kopiju ar apakšuzņēmējiem, ja tie  tiks piesaistīti 

Tehniskās apsardzes pakalpojumu nodrošināšanā, kā arī Pakalpojuma 

sniegšanā iesaistītā apakšuzņēmēja darbinieku sarakstu un apsardzes 

darbinieku sertifikātu kopijas. Sabiedrība par apakšuzņēmēju 

darbību/bezdarbību atbild kā par savu pašas darbību/bezdarbību, kā arī 

patstāvīgi veic to darbu apmaksu. Apakšuzņēmēju piesaistīšanai un/vai to 

nomaiņai ir nepieciešama iepriekšēja Latvenergo rakstiska atļauja, bet šādas 

atļaujas sniegšana neietekmē Sabiedrības atbildību par apakšuzņēmēju 

darbību/bezdarbību;  

9.1.3. jebkuru šī Līguma, kā arī atklātā konkursa „AS „Latvenergo” un AS „Sadales 

tīkls” objektu fiziskās apsardzes un tehniskās apsardzes pakalpojumu iegāde” 

(ID. Nr. IPR- 49400) gaitā iegūto informāciju saglabāt konfidenciālu un 

neizpaust jebkurām trešajām personām atbilstoši Līgumā paredzētajiem 

noteikumiem. Šajā punktā noteiktie ierobežojumi neattiecas uz gadījumiem, 

kad kādai no Pusēm informācija ir jāpublisko saskaņā ar Latvijas Republikā 

spēkā esošiem tiesību normatīvajiem aktiem; 

9.1.4. uzturēt spēkā visu Līguma darbības laiku Apdrošināšanu atbilstoši Līgumā 

paredzētajiem noteikumiem, ar Latvenergo saskaņotā apjomā un ievērot visus 

Apdrošināšanas polises noteikumus, kā arī izpildīt visus nosacījumus tās 

spēkā esamībai. Pēc Latvenergo pieprasījuma iesniegt pierādījumus 

Apdrošināšanas spēkā esamībai;  

9.1.5. ievērot šī Līguma noteikumus un spēkā esošos tiesību aktus, šajā Līgumā 

paredzēto darbību regulējošo institūciju saistošus norādījumus un noteikumus, 

kas attiecas uz Apsardzes pakalpojuma sniegšanu, un nekavējoties informēt 

Latvenergo par tādām izmaiņām un papildinājumiem tajos, kas ietekmē Pušu 

sadarbību; 

9.1.6. atbildēt arī par tādiem zaudējumiem, kas radušies Latvenergo, Sadales tīkls 

vai personām, kuras atrodas Objektā, Sabiedrības darbinieku vai pārstāvju 

ļaunprātīgas rīcības vai rupjas neuzmanības dēļ, vai tiem pārkāpjot dotā 

uzdevuma apjomu vai piešķirto pilnvaru ietvarus;  

9.1.7. segt tiešos materiālos zaudējumus, kas Latvenergo, Sadales tīkls radušies 

Pakalpojuma sniegšanas laikā un par kuriem ir sastādīti akti. 

9.2. Par Objekta apsardzes instrukcijas pārkāpumiem Sabiedrība par katru gadījumu 

maksā līgumsodu, atbilstošu vienas diennakts apmaksas summai par konkrēto 

apsardzes darbinieku, pēc formulas - tarifs x 24h. Par šo summu Latvenergo izraksta 

atsevišķu rēķinu Sabiedrībai. Par konstatēto faktu Latvenergo un Sabiedrībai 

nekavējoši, bet ne vēlāk kā 2 (divu) darba dienu laikā, jāsagatavo Akts, kuru paraksta 

Latvenergo un Sabiedrība, apliecinot tā patiesumu.  

9.3. Par apsardzes darbinieku neierašanos Objektā Sabiedrība maksā līgumsodu, 

atbilstošu divkāršai konkrēto Apsardzes darbinieku tarifa likmei, reizinātai ar 

nokavēto stundu skaitu, pēc formulas – 2 x tarifs x Xh, kur X ir nokavēto stundu 

skaits. Par šo summu Latvenergo izraksta atsevišķu rēķinu Sabiedrībai. Par 

konstatēto faktu Latvenergo un Sabiedrībai nekavējoši, bet ne vēlāk kā 2 (divu) 

darba dienu laikā, jāsagatavo Akts, kuru paraksta Latvenergo un Sabiedrības 

pārstāvji, apliecinot tā patiesumu. 

9.4. Par Objekta Tehniskās apsardzes pārkāpumiem, kad: 

9.4.1. Sabiedrība, pēc trauksmes signāla saņemšanas, nenodrošina operatīvās 

reaģēšanas grupas ierašanos Latvenergo vai Sadales tīkls Objektā Līguma 

Pielikumā Nr.__ norādītajā laikā, kā arī, ja operatīvajā norīkojumā izmantotas 

personas bez darba līguma, atbilstošas kvalifikācijas un apsardzes sertifikāta; 
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9.4.2. Operatīvās reaģēšanas grupas apsardzes darbinieki nenodrošina Objektam 

radušos apdraudējuma novēršanu, vai, konstatējot ielaušanās pazīmes 

Objektā, nenodrošina Objektu ar Fizisko apsardzi līdz Latvenergo vai Sadales 

tīkls attiecīgās atbildīgās personas ierašanās brīdim; 

9.4.3. Operatīvās reaģēšanas grupas apsardzes darbinieks pilda savus darba 

pienākumus, esot alkohola reibumā, narkotisko, toksisko vai citu vielu 

iespaidā; 

9.4.4. Sabiedrība nenodrošina Apsardzes signalizācijas un ugunsdrošības 

signalizācijas sistēmu trauksmes signālu noraidīšanu no Latvenergo vai 

Sadales tīkls Objektiem uz Sabiedrības centrālo novērošanas pulti no 

esošajām Objektā uzstādītajām drošības sistēmām un no jauna uzstādītajām 

drošības sistēmām, neatkarīgi no tā, vai sistēmas uzstādījusi Sabiedrība vai 

cita persona; 

9.4.5. Sabiedrība neinformē DVKC par drošības sistēmu bojājuma signāla 

saņemšanu un/vai Objekta nepieslēgšanu apsardzes signalizācijai, atbilstoši 

tehniskās specifikācijas prasībām, 

Sabiedrība sedz visus šādas rīcības rezultātā Latvenergo radušos zaudējumus, kā arī 

par katru šādu gadījumu samaksā līgumsodu iepriekšējā mēneša rēķina summas par 

attiecīgo Apsardzes pakalpojumu attiecīgā Objektā apmērā. Par šo summu 

Latvenergo izraksta atsevišķu rēķinu Sabiedrībai. Par konstatēto faktu Latvenergo un 

Sabiedrībai nekavējoši, bet ne vēlāk kā 2 (divu) darba dienu laikā, jāsagatavo Akts, 

kuru paraksta Latvenergo un Sabiedrības pārstāvji, apliecinot tā patiesumu. 

9.5. Līguma 9.2., 9.3. un/vai 9.4.punktā minētajā gadījumā, kad Sabiedrības pārstāvis uz 

Akta parakstīšanu neierodas 2 (divu) stundu laikā no izsaukuma saņemšanas brīža, 

Aktu vienpersonīgi paraksta Latvenergo pārstāvis un tas ir saistošs Sabiedrībai. 

9.6. Sabiedrība apņemas Līguma spēkā esamības laikā neslēgt darba līgumus vai citus 

civiltiesiska rakstura līgumus par noteikta darba veikšanu ar Latvenergo koncerna 

darbinieku, t.sk. ar AS „Latvenergo” izšķirošā ietekmē esošās komercsabiedrības, 

kas atrodas ārvalstīs, darbinieku. Pretējā gadījumā Sabiedrība samaksā Latvenergo 

līgumsodu 14 000 EUR (četrpadsmit tūkstoši euro) apmērā par katru pārkāpuma 

gadījumu. Slēgt darba līgumus vai citus civiltiesiska rakstura līgumus par noteikta 

darba veikšanu ar Latvenergo koncerna darbinieku, t.sk. ar AS „Latvenergo” 

izšķirošā ietekmē esošās komercsabiedrības, kas atrodas ārvalstīs, darbinieku, 

Sabiedrība drīkst tikai gadījumā, ja ir saņemta attiecīga darbinieka darba devēja 

rakstiska piekrišana. Informācija par Latvenergo koncernā ietilpstošām 

komercsabiedrībām ir norādīta mājas lapā: www.latvenergo.lv. . Šajā punktā minētie 

nosacījumi un atbildība attiecas arī uz apakšuzņēmējiem, ievērojot Līgumā noteikto 

apakšuzņēmēju iesaistīšanas kārtību un Uzņēmēja atbildību par apakšuzņēmēju 

darbību/bezdarbību kā par paša Uzņēmēja darbību/bezdarbību. Uzņēmējam ir 

pienākums nodrošināt šajā punktā minēto noteikumu iekļaušanu Līgumā ar 

apakšuzņēmējiem un Uzņēmējs ir atbildīgs par to, ja apakšuzņēmēji neievēro šajā 

punktā minētos noteikumus. 

9.7. Latvenergo apstiprinātajās politikās ir noteikts, ka Latvenergo darbiniekiem un 

sadarbības partneriem, ieskaitot Sabiedrību un tās apakšuzņēmējus, savā darbībā 

jāievēro augstus ētikas standartus. Atbilstoši politikām, gadījumā, ja Latvenergo 

rodas būtiskas aizdomas par koruptīvām vai krāpnieciskām darbībām saistībā ar 

Līguma izpildi, Latvenergo ir tiesības Pakalpojuma veikšanas laikā un 365 dienu 

laikā pēc Līguma izbeigšanas saskaņā ar Līguma 16.punktu, pieprasīt informāciju 

un/vai veikt auditu/pārbaudi saistībā ar Līguma izpildi. Audita/pārbaudes veicēju 

izvēlas un darbus apmaksā Latvenergo. Audita/pārbaudes rezultātā iegūtā 

informācija ir konfidenciāla un nav izpaužama trešajām personām. Latvenergo 

http://www.latvenergo.lv/
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nodrošina, ka audita/pārbaudes veicējs ievēro šī Līguma noteikumus par 

konfidencialitāti. Sabiedrībai ir pienākums šajā punktā noteiktās prasības iekļaut arī 

līgumos, ko tas slēdz ar apakšuzņēmējiem šī Līguma izpildes nodrošināšanai. Ja 

Latvenergo konstatē, ka Sabiedrība vai tā apakšuzņēmēji nesadarbojas ar Latvenergo 

šī punkta izpildē, tad Latvenergo ir tiesības vienpusēji ar rakstisku paziņojumu 

mēnesi iepriekš izbeigt Līgumu. 

 

10. LATVENERGO SAISTĪBAS UN ATBILDĪBA 

10.1. Pirms Latvenergo vai Sadales tīkls Objekta nodošanas Apsardzē, Latvenergo iepazīs-

tina Sabiedrības pārstāvi ar Objektu, tur esošajām drošības sistēmām, kā arī citiem 

apsardzes darbam nepieciešamajiem tehniskajiem un speciālajiem līdzekļiem, to lie-

tošanas instrukcijām, par ko Sabiedrības pārstāvis parakstās Objekta nodošanas-

pieņemšanas aktā, nodrošina Sabiedrības pārstāvim iespēju iekļūt Objektā.  

10.2. Veicot izmaiņas, papildinot vai pieņemot jaunus ar Objektu Apsardzi saistītos 

normatīvos dokumentus, Latvenergo tos iesniedz saskaņošanai Sabiedrībai, un 

Sabiedrība dod šādu saskaņojumu 3 (trīs) darba dienu laikā. Sabiedrība ir tiesīga 

nedot saskaņojumu un tādējādi nepiekrist šādiem grozījumiem vai papildinājumiem 

vienīgi tad, ja konstatē tam tiesiski pamatotus iemeslus, par kuriem rakstiski informē 

Latvenergo.  

10.3. Ja Latvenergo ir pretenzijas par Sabiedrības sniegtajiem pakalpojumiem, tā par sa-

vām pretenzijām ne vēlāk kā 3 (trīs) darba dienu laikā no pārkāpuma atklāšanas 

dienas rakstiski paziņo Sabiedrībai.  

10.4. Latvenergo bez saskaņošanas ar Sabiedrību 1 (vienu) reizi mēnesī drīkst veikt 

signalizācijas sistēmu pārbaudi no Objekta trauksmes režīmā ar operatīvās 

reaģēšanas grupas izsaukšanu. 

 

11. APDROŠINĀŠANA UN LĪGUMA IZPILDES NODROŠINĀJUMS  

11.1. 10 (desmit) kalendāro dienu laikā pēc Līguma abpusējas parakstīšanas Sabiedrībai ir 
jāiesniedz Latvenergo Līguma izpildes nodrošinājums _________ EUR (_________ 
euro un ____centi) apmērā, kuram jābūt spēkā visā Līguma darbības laikā un 30 
(trīsdesmit) kalendārās dienas pēc Līguma termiņa notecēšanas. Ja Līguma izpildes 
nodrošinājumam ir beidzies termiņš un Sabiedrība nav iesniegusi pierādījumus 
termiņa pagarinājumam, Latvenergo ir tiesības Līguma izpildes nodrošinājumu 
ieturēt no Līgumā noteiktiem maksājumiem. 

11.2. Līguma izpildes nodrošinājumu Latvenergo ir tiesīga izmantot, lai kompensētu 
Sabiedrības saistību neizpildes rezultātā Latvenergo nodarītos zaudējumus vai lai 
ieturētu līgumsodu. 

11.3. Līguma izpildes nodrošinājums ir Latvenergo pieņemama bankas garantija, 
apdrošināšanas polise, kas paredz nodrošinājuma izsniedzēja pienākumu 
beznosacījuma kārtībā un pēc Latvenergo pirmā pieprasījuma samaksāt Latvenergo 
tā pieprasītās summas nodrošinājuma apmērā. Līguma izpildes nodrošinājuma 
saturam jābūt saskaņotam ar Latvenergo. Līguma izpildes nodrošinājums var būt arī 
naudas summas iemaksa Latvenergo bankas kontā šajā punktā norādītajā 
nodrošinājuma apmērā. 

11.4. Gadījumā, ja kā Līguma izpildes nodrošinājums tiek iesniegta apdrošināšanas polise, 
apdrošināšanas prēmijas samaksai jābūt veiktai pilnā apmērā. Apdrošināšanas 
prēmijas samaksu apliecinošu dokumentu Sabiedrība iesniedz Latvenergo vienlaikus 
ar apdrošināšanas polisi. 

11.5. Līguma izpildes nodrošinājumu (apdrošināšanas polises gadījumā – tikai pēc otras 
Puses pieprasījuma saņemšanas) Latvenergo dzēš un nosūta Sabiedrībai 30 
(trīsdesmit) kalendāro dienu laikā pēc tam, kad notecējis Līguma termiņš ar 
nosacījumu, ka Sabiedrība izpildījusi visas tās saistības, kas izriet no šī Līguma. 
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11.6. Ja Līguma izpildes nodrošinājums ir bijis kā naudas summas iemaksa Latvenergo 
bankas kontā, tad Latvenergo to pilnā apmērā vai nodrošinājuma neieturēto daļu 
pārskaita uz Līgumā norādīto Sabiedrības bankas kontu 30 (trīsdesmit) kalendāro 
dienu laikā pēc tam, kad notecējis Līguma termiņš ar nosacījumu, ka Sabiedrība 
izpildījusi visas tās saistības, kas izriet no šī Līguma. 

11.7. Līguma 11.1.punkta neizpilde no Sabiedrības puses ir pietiekams pamats, lai Līgums 
zaudētu spēku un, lai Latvenergo varētu ieturēt atklātam konkursam „AS 
„Latvenergo” un AS „Sadales tīkls” objektu fiziskās apsardzes un tehniskās 
apsardzes pakalpojumu iegāde” (ID. Nr. IPR-49400) iesniegto piedāvājuma 
nodrošinājumu. 

11.8. Sabiedrība apdrošina savu civiltiesisko atbildību par iespējamiem zaudējumiem, kas 
varētu rasties Latvenergo sakarā ar Sabiedrības šajā Līgumā noteikto pienākumu 
neizpildi vai nepienācīgu izpildi un citiem Līguma izpildi apdraudošiem riskiem. 

11.9. Sabiedrības civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas kopējai summai jābūt ne mazākai kā 10 % 
no Sabiedrības gada apgrozījuma un pašriskiem ne lielākiem par 1400,00 EUR (viens 
tūkstotis četri simti euro). 

11.10. Apdrošināšanai jāstājas spēkā pirms Sabiedrība uzsāk Pakalpojumu sniegšanu, un 
tai jābūt spēkā visu Līguma darbības laiku. Sabiedrības pienākums ir ne vēlāk kā 5 
(piecas) darba dienas pirms apdrošināšanas līguma termiņa beigām iesniegt 
Latvenergo jauno apdrošināšanas līguma kopiju. Jaunās civiltiesiskās 
Apdrošināšanas nosacījumi nevar būt sliktāki par iepriekšējās apdrošināšanas 
nosacījumiem.  

11.11. Iestājoties Apdrošināšanas polisē noteiktajam apdrošināšanas gadījumam, tālāk 
tekstā - Apdrošināšanas gadījums, Sabiedrība nekavējoties paziņo Apdrošinātājam,  
Latvenergo par tā apstākļiem un draudiem Līguma izpildei. 

11.12. Neatkarīgi no Apdrošināšanas gadījuma cēloņiem, Sabiedrība atlīdzina Latvenergo 
Apdrošināšanas gadījuma rezultātā radušos zaudējumus, kā arī ar Apdrošināšanas 
gadījumu saistītos izdevumus, ja tie radušies Sabiedrības Līguma saistību neizpildes 
vai nepienācīgas izpildes razultātā. 

 

12. ZAUDĒJUMU ATLĪDZĪBAS KĀRTĪBA 

12.1. Par nodarītajiem materiālajiem zaudējumiem, kas radušies zādzības, laupīšanas, 

piesavināšanās un/vai prettiesiskas bojāšanas vai iznīcināšanas rezultātā, Latvenergo 

30 (trīsdesmit) kalendāro dienu laikā no zaudējumu nodarīšanas dienas iesniedz 

Sabiedrībai šādus dokumentus: 

12.1.1. pretenziju, aprakstot zaudējumu nodarīšanas apstākļus, zaudējumu raksturu, 

zaudējumu apmēru, vai uzskata Sabiedrību par vainīgu un faktus, kas pamato 

Sabiedrības vainu, kā arī citu svarīgu informāciju; 

12.1.2. kriminālpolicijas dokumentu, kas apstiprina attiecīgā noziedzīgā nodarījuma 

izdarīšanas faktu; 

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

12.1.4. dokumentus, kas pierāda zaudējumu apmēru. 

12.2. Sabiedrībai nav pienākuma segt Līguma 12.1.punktā minētos zaudējumus, kamēr 

nav iesniegti Līguma 12.1.punktā minētie dokumenti un citi dokumenti, kas pierāda 

zaudējumu raksturu un apmēru. 

12.3. Sabiedrībai ir pienākums, saņemot Līguma 12.1.punktā noteiktos dokumentus, 30 

(trīsdesmit) kalendāro dienu laikā tos izvērtēt un sniegt Latvenergo pamatotu 

rakstiku atbildi. Sabiedrības pienākums ir, pamatojoties uz Latvenergo iesniegto 

rēķinu, 10 (desmit) darba dienu laikā atlīdzināt Latvenergo radušos zaudējumus pilnā 

apmērā.  
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13. KONFIDENCIALITĀTE 

13.1. Par konfidenciālu tiek uzskatīta jebkura informācija, kas atspoguļota šajā Līgumā un 

visos tā Pielikumos vai ko kāda no Pusēm ir uzzinājusi atklātā konkursa „AS 

„Latvenergo” un AS „Sadales tīkls” objektu fiziskās apsardzes un tehniskās 

apsardzes pakalpojumu iegāde” (ID. Nr. IPR-49400) piedāvājuma, šī Līguma 

sagatavošanas, parakstīšanas vai izpildes laikā, tai skaitā jebkāda informācija par 

Pusēm, to darbiniekiem vai klientiem par Līgumā ietverto darbību raksturu vai 

jebkādām to detaļām (laikiem, Apsardzes grafikiem, Apsardzes iekārtām un 

izmantojamām tehnoloģijām). 

13.2. Konfidenciālā informācija var tikt izpausta trešajām personām tikai un vienīgi ar 

iepriekšēju rakstisku pārējo Pušu piekrišanu, bet kur likums pieprasa šādas 

informācijas izpaušanu – pirms tās izpaušanas informējot pārējās Puses. Minētā 

informācija ir konfidenciāla visu Līguma darbības termiņu un paliek konfidenciāla 

arī 5 (piecus) gadus pēc Līguma izbeigšanās. 

 

14. PAZIŅOŠANAS KĀRTĪBA STARP PUSĒM 

14.1. Visiem paziņojumiem un informācijas apmaiņai attiecībā uz Līgumu jābūt 

rakstiskiem un nosūtītiem uz Līguma 14.2.punktā norādītajām adresēm. Šāds 

paziņojums vai informācija tiek uzskatīta par saņemtu: 

14.1.1. kad tā sūtītājs saņēmis apstiprinājumu par tā saņemšanu vai, 

14.1.2. ja paziņojums ir nodots pret parakstu, vai, 

14.1.3. 5 (piecas) kalendārās dienas pēc nosūtīšanas dienas, kad paziņojums ir 

nosūtīts ar ierakstītu vēstuli uz Puses norādīto adresi, vai, 

14.1.4. kad paziņojums otrai Pusei ir nosūtīts pa e-pastu vai faksu un adresāts pa e-

pastu vai faksu ir apstiprinājis ziņojuma saņemšanu. 

14.2. Pušu kontaktinformācija: 

Latvenergo  Sabiedrība 

Adrese:   Adrese:   
 

15. NEPĀRVARAMAS VARAS APSTĀKĻI 
15.1. Puses tiek atbrīvotas no atbildības par daļēju vai pilnīgu šajā Līgumā paredzēto 

saistību neizpildi, ja saistību neizpilde radusies nepārvaramu, ārkārtēja rakstura 
apstākļu rezultātā, kuru darbība sākusies pēc Līguma parakstīšanas un kurus Puses 
nevarēja iepriekš paredzēt un novērst. 

15.2. Pie šādiem apstākļiem pieskaitāmi - ugunsnelaime, kara darbība, epidēmija, dabas 
stihija, kā arī citi apstākļi, kas neiekļaujas Pušu iespējamās kontroles un ietekmes 
robežās. 

15.3. Par nepārvaramas varas apstākli nevar tikt atzīta apakšuzņēmēju un citu iesaistīto 
personu saistību neizpilde vai nesavlaicīga izpilde. 

15.4. Tai Pusei, kas atsaucas uz nepārvaramu, ārkārtēja rakstura apstākļu darbību, 3 (trīs) 
kalendāro dienu laikā par tiem jāpaziņo otrai Pusei, norādot iespējamo saistību 
izpildes termiņu. 

15.5. Ja nepārvaramu, ārkārtēja rakstura apstākļu dēļ Līguma izpilde aizkavējas vairāk kā 
par 30 (trīsdesmit) kalendārajām dienām, katrai Pusei ir tiesības vienpusēji izbeigt 
Līgumu. Ja Līgums šādā kārtā tiek izbeigts, nevienai no Pusēm nav tiesību pieprasīt 
no otras Puses zaudējumu atlīdzību. 

 

16. LĪGUMA DARBĪBAS LAIKS 

16.1. Līgums stājas spēkā ar dienu, kad Līgums ir atbilstoši parakstīts un noformēts gan no 

Latvenergo, gan no Sabiedrības puses. 
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16.2. Pakalpojumi šī Līguma ietvaros tiek veikti  no 2018.gada 1.janvāra. _____ līdz 

2020.gada. 30.jūnijam.  

16.3. Puses var izbeigt Līgumu, savstarpēji rakstiski vienojoties vai vienpusēji, 3 (trīs) 

mēnešus iepriekš rakstiski par to paziņojot otrai Pusei. 

16.4. Latvenergo ir tiesīga vienpusējā kārtā izbeigt šo Līgumu, neievērojot 16.3.punktā 

minēto brīdināšanas kārtību, nosūtot Sabiedrībai par to paziņojumus,ja:  

16.4.1. Sabiedrība Līgumā noteiktā termiņā neiesniedz Līguma izpildes 

nodrošinājumu, vai arī ja iesniegtais Līguma izpildes nodrošinājums ir 

zaudējis spēku; 

16.4.2. netiek uzturēta spēkā šajā Līgumā noteiktā darbības risku Apdrošināšana vai 

tiek pārkāpti Apdrošināšanas noteikumi, vai netiek ievēroti nosacījumi tās 

spēkā esamībai; 

16.4.3. Sabiedrība zaudē nepieciešamās atļaujas, sertifikātus vai licences Apsardzes 

darbības veikšanai; 

16.4.4. Sabiedrība vairāk kā 3 (trīs) reizes mēnesī (30 (trīsdesmit) dienu laikā) ir 

nepienācīgi – neatbilstoši Līguma un tā Pielikumu noteikumiem – sniegusi 

Pakalpojumus vai, ja Sabiedrība ir pārkāpusi citus Līguma noteikumus un 15 

(piecpadsmit) kalendāro dienu laikā pēc Latvenergo pieprasījuma nav šo 

pārkāpumu novērsusi;  

16.4.5. Sabiedrība Līgumā noteiktajā kārtībā nav pieņēmusi Apsardzei kādu no 

Objektiem saskaņā ar Līguma 3.1.punktu; 

16.4.6. Sabiedrība vai persona, kura ir Sabiedrības valdes vai padomes loceklis, 

pārstāvēttiesīgā persona vai prokūrists, vai persona, kura ir pilnvarota pārstāvēt 

Sabiedrību darbībās, kas saistītas ar filiāli, ar tādu prokurora priekšrakstu par 

sodu vai tiesas spriedumu, kas stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams un 

nepārsūdzams, ir atzīta par vainīgu vai tai ir piemērots piespiedu ietekmēšanas 

līdzeklis par jebkuru no šādiem noziedzīgiem nodarījumiem: 

16.4.6.1. noziedzīgas organizācijas izveidošana, vadīšana, iesaistīšanās tajā vai 

tās sastāvā ietilpstošā organizētā grupā vai citā noziedzīgā formējumā 

vai piedalīšanās šādas organizācijas izdarītajos noziedzīgajos 

nodarījumos; 

16.4.6.2. kukuļņemšana, kukuļdošana, kukuļa piesavināšanās, starpniecība 

kukuļošanā, neatļauta piedalīšanās mantiskos darījumos, neatļauta 

labumu pieņemšana, komerciāla uzpirkšana, labuma prettiesiska 

pieprasīšana, pieņemšana vai došana, tirgošanās ar ietekmi; 

16.4.6.3. krāpšana, piesavināšanās vai noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšana; 

16.4.6.4. terorisms, terorisma finansēšana, aicinājums uz terorismu, terorisma 

draudi vai personas vervēšana un apmācīšana terora aktu veikšanai; 

16.4.6.5. cilvēku tirdzniecība; 

16.4.6.6. izvairīšanās no nodokļu un tiem pielīdzināto maksājumu nomaksas. 

16.4.7. Sabiedrība ar tādu kompetentās institūcijas lēmumu vai tiesas spriedumu, kas 

stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams un nepārsūdzams, ir atzīta par vainīgu 

konkurences tiesību pārkāpumā, kas izpaužas kā horizontālā karteļa 

vienošanās, izņemot gadījumu, kad attiecīgā institūcija, konstatējot 

konkurences tiesību pārkāpumu, par sadarbību iecietības programmas ietvaros 

Sabiedrību ir atbrīvojusi no naudas soda vai samazinājusi naudas sodu; 

16.4.8. ir pasludināts Sabiedrības maksātnespējas process, apturēta Sabiedrība 

saimnieciskā darbība vai Sabiedrība tiek likvidēta; 
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16.4.9. Sabiedrība ar kompetentās institūcijas lēmumu, prokurora priekšrakstu par 

sodu vai tiesas spriedumu, kas stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams un 

nepārsūdzams, ir atzīta par vainīgu pārkāpumā, kas izpaužas kā: 

16.4.9.1. vienas vai vairāku personu nodarbināšana, ja tām nav nepieciešamās 

darba atļaujas vai tās nav tiesīgas uzturēties Eiropas Savienības 

dalībvalstī; 

16.4.9.2. personas nodarbināšana bez rakstveidā noslēgta darba līguma, 

normatīvajos aktos noteiktajā termiņā neiesniedzot par šo personu 

informatīvo deklarāciju par darbiniekiem, kas iesniedzama par 

personām, kuras uzsāk darbu. 

16.4.10. tiek konstatēts, ka Sabiedrība, piedaloties iepirkuma procedūrā, ir sniegusi 

nepatiesu informāciju tā kvalifikācijas novērtēšanai; 

16.4.11. tiek konstatēts, ka Sabiedrība vai jebkurš no Sabiedrības personāla, 

pārstāvjiem vai apakšuzņēmējiem jebkurai personai ir devis vai piedāvājis 

(tieši vai netieši) jebkāda veida kukuli, dāvanu, pateicības naudu, komisijas 

naudu vai citu vērtīgu lietu kā pamudinājumu vai atlīdzību par jebkādas 

darbības veikšanu vai neveikšanu, vai par labvēlības vai nelabvēlības 

izrādīšanu vai neizrādīšanu jebkādai personai saistībā ar Līgumu; 

16.4.12. Sabiedrība vai jebkurš no Sabiedrības personāla, pārstāvjiem vai 

apakšuzņēmējiem likumā noteiktajā kārtībā ir atzīts par vainīgo prettiesiskā 

rīcībā saistībā ar Līguma izpildi; 

16.4.13. Sabiedrība vai jebkurš no Sabiedrības personāla, pārstāvjiem vai 

apakšuzņēmējiem ir iesaistīts darījumu attiecībās, kas rada interešu 

konflikta situāciju attiecībā uz Līguma izpildi; 

16.4.14. audita rezultātā (kamēr Līgums ir spēkā) tiek konstatētas pretlikumīgas 

darbības no Sabiedrības puses saistībā ar Līguma izpildi. 

16.5. Gadījumā, ja Līgums tiek izbeigts Līguma 16.4.1.-16.4.14.punktos minētajos 

gadījumos, Latvenergo ir tiesīga piemērot Sabiedrībai līgumsodu 10% apmērā no 

paredzamās līgumcenas. 

 
 

17. PIEMĒROJAMIE LIKUMI UN STRĪDU IZSKATĪŠANAS KĀRTĪBA 

17.1. Viss šajā Līgumā noteiktais interpretējams saskaņā ar Latvijas Republikas tiesību 

aktiem. 

17.2. Puses noslēdz Līgumu labā ticībā un jebkādus strīdus, kas rodas Līguma sakarā, 

Puses risina pārrunu ceļā. 

17.3. Jebkurš strīds, domstarpība vai prasība, kas izriet no šī Līguma, kas skar to vai tā 

pārkāpšanu, izbeigšanu vai spēkā neesamību, ko Puses nevar atrisināt pārrunu ceļā 

30 (trīsdesmit) kalendāro dienu laikā, tiks galīgi izšķirts tiesā. 
 

18. FIZISKO PERSONU DATU AIZSARDZĪBA 

18.1. Pusēm ir tiesības apstrādāt no otras Puses iegūtos fizisko personu datus tikai ar mērķi 

nodrošināt Līgumā noteikto saistību izpildi, ievērojot tiesību normatīvajos aktos 

noteiktās prasības šādu datu apstrādei un aizsardzībai, tajā skaitā no 2018.gada 

25.maija ievērojot Eiropas Parlamenta un Padomes 2016.gada 27.aprīļa Regulas (ES) 

2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu 

datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības 

regula) prasības. 

18.2. Puse, kura nodod otrai Pusei fizisko personu datus apstrādei, atbild par piekrišanu 

iegūšanu no attiecīgajiem datu subjektiem.   
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18.3. Puses apņemas nenodot tālāk trešajām personām no otras Puses iegūtos fizisko 

personu datus, izņemot gadījumus, kad Līgumā ir noteikts citādāk vai tiesību 

normatīvie akti paredz šādu datu nodošanu.  

18.4. Ja saskaņā ar tiesību normatīvajiem aktiem Pusēm var rasties pienākums nodot tālāk 

trešajām personām no otras Puses iegūtos fizisko personu datus, tas pirms šādu datu 

nodošanas informē par to otru Pusi, ja vien tiesību normatīvie akti to neaizliedz.  

18.5. Neskatoties uz Līguma 18.3.punktā minēto, Sabiedrība piekrīt, ka Latvenergo nodod 

no Sabiedrības saņemtos fizisko personu datus trešajām personām, kas sniedz 

Latvenergo pakalpojumus un ar kurām Latvenergo sadarbojas tā darbības un šī 

Līguma izpildes nodrošināšanai. 

18.6. Puses apņemas pēc otras Puses pieprasījuma iznīcināt no otras Puses iegūtos fizisko 

personu datus, ja  izbeidzas nepieciešamība tos apstrādāt šī Līguma izpildes 

nodrošināšanai. 

  

19. PĀRĒJIE LĪGUMA NOTEIKUMI 

19.1. Puses apliecina, ka tām ir attiecīgās pilnvaras, lai slēgtu šo Līgumu un uzņemtos tajā 

noteiktās tiesības un pienākumus, kā arī iespējas veikt šajā Līgumā noteikto 

pienākumu izpildi. 

19.2. Šis Līgums pilnībā apliecina Pušu vienošanos. Nekādi Līguma mutiski papildinājumi 

un vienošanās netiek uzskatīti par šī Līguma noteikumiem. Jebkuras izmaiņas vai 

vienošanās stājas spēkā tikai tad, ja tās noformētas rakstiski, visu Pušu parakstītas un 

pievienotas Līgumam kā pielikumi. 

19.3. Jautājumi, kas nav noteikti šajā Līgumā, tiek risināti saskaņā ar spēkā esošajiem 

Latvijas Republikas tiesību normatīvajiem aktiem. 

19.4. Visas Pušu sarunas, vienošanās, sarakste un citas darbības attiecībā uz šī Līguma 

noslēgšanu un šī Līguma priekšmetu, kas veiktas pirms šī Līguma noslēgšanas, 

zaudē juridisko spēku pēc šī Līguma parakstīšanas. Šis nosacījums neattiecas uz 

iepirkuma procedūras (atklātā konkursa „AS „Latvenergo” un AS „Sadales tīkls” 

objektu fiziskās apsardzes un tehniskās apsardzes pakalpojumu iegāde” (ID. Nr. IPR-

49400) nolikumu un Sabiedrības (Pretendenta) iesniegto piedāvājumu un Latvenergo 

vai Sabiedrības sniegtām atbildēm uz iepirkuma procedūras gaitā uzdotiem 

jautājumiem.  

19.5. Kādam no šī Līguma noteikumiem zaudējot spēku tiesību normatīvo aktu izmaiņu 

gadījumā, Līgums nezaudē spēku tā pārējos punktos un šādā gadījumā Pusēm ir 

pienākums piemērot Līgumu spēkā esošo tiesību normatīvo aktu prasībām. 

19.6. Ja kādai no Pusēm tiek mainīts juridiskais statuss, atrašanās vieta vai citi rekvizīti, tad 

tā nekavējoties paziņo par to otrai Pusei. 

19.7. Līgums parakstīts divos eksemplāros, katrs uz ______ lapām, pa vienam 

eksemplāram katri Pusei. Līgumam ir _______ pielikumi uz ______ lapām. 
 

20. KONTAKTPERSONAS 

20.1. Kontaktpersonas no Latvenergo puses: 

________________________________________. 

20.2. Kontaktpersonas no Sabiedrības puses:  

________________________________________. 
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21. LĪGUMA PIELIKUMI 

21.1. PIELIKUMS Nr. 1 - „AS „Sadales tīkls” ____________ un AS „Latvenergo” objektu 

nodrošināšana ar fiziskās apsardzes un tehniskās apsardzes pakalpojumu”; 

21.2. PIELIKUMS Nr. 2 – „Fiziskās apsardzes pakalpojuma prasības”; 

21.3. PIELIKUMS Nr. 3 –„Tehniskās apsardzes pakalpojuma prasības”; 
21.4. PIELIKUMS Nr. 4 – „Objektu pārņemšanas grafiks”. 
21.5. PIELIKUMS Nr. 5 – „Informācija par integrēto vadības sistēmu, vides aizsardzību, 

darba aizsardzību un ugunsdrošību AS „Latvenergo” objektos ”; 
21.6. Apakšuzņēmēju un tiem uzticēto darbu saraksts. 
 

22. PUŠU REKVIZĪTI UN PARAKSTI 

Latvenergo:  

AS „Latvenergo” 

Vienotais reģ. Nr. 40003032949 

PVN maksātāja reģ.Nr.LV40003032949 

Juridiskā adrese: Pulkveža Brieža iela 12,  

Rīga, LV-1230, Latvija 

Banka: AS „SEB banka” 

SWIFT: UNLALV2X 

Konta Nr. LV24 UNLA 0001 0002 2120 8 

 

 

 

 

 

 

_______________/__________/ 

 

_______________/__________/ 

Sabiedrība: 

SIA „Rīgas apsardzes sabiedrība” 

Vienotais reģ.Nr. 40003672082 

PVN maks. reģ. Nr. LV40003672082 

Juridiskā adrese: Imantas iela 2 – 39,  

Rīga, LV – 1067 

Biroja adrese: Klūgu iela 3A, Rīga, 

LV – 1084 

Banka: AS „Meridian Trade Bank” 

SWIFT: MULTLV2X 

Konta Nr. LV73MULT1010505300010 

 

 

 

_______________/__________/ 

 

_______________/__________/ 

 

 

 

 

 

 

Informācija par līguma parakstītājiem un kontaktpersonām netiek publicēta saskaņā ar 

fizisko personu datu aizsardzības normatīvo aktu prasībām. 

 


