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LĪGUMS NR. d ' t t h t - f r j f 
hniskas apsardzes pakalpojumu sn, Par tehniskas apsardzes pakalpojumu sniegšanu 

Rīgā 2017.gada .martā 

SIA „Rīgas serviss", reģistrācijas Nr. 40103058501, juridiskā adrese Rāmuļu iela 24, Rīga, 
LV-1005, kuras vārdā un interesēs, saskaņā ar statūtiem rīkojas tās valdes priekšsēdētāja Diāna 
Kozlovska (turpmāk - Pasūtītājs), un 

SIA „AB Security Solutions", reģistrācijas Nr. 50003292871, juridiskā adrese Pirts iela 8, 
Rīga, LV-1003, kuras vārdā un interesēs, saskaņā ar statūtiem rīkojas tās valdes locekle Irina 
Sidoroviča (turpmāk - Izpildītājs), abi kopā turpmāk saukti - Puses un katrs atsevišķi - Puse, 
pamatojoties uz atklātā konkursa „Par apsardzes pakalpojumu sniegšanu", id. Nr. RS 2016/44 
(turpmāk - atklāts konkurss) rezultātiem, un Izpildītāja piedāvājumu, noslēdz šādu līgumu (turpmāk 
- Līgums): 

1. Līgumā lietotie termini 

1.1. Objekts - Pasūtītāja tiesiskā valdījumā, lietošanā, apsaimniekošanā vai pārvaldīšanā esoša 
teritorija vai/un ēka ar tajā esošu īpašumu, kurā Izpildītājs sniedz apsardzes pakalpojumu 
saskaņā ar: 
- Līguma noteikumiem, 
- tehniskās apsardzes pakalpojuma sniegšanas noteikumiem. 

1.2. Tehniskās apsardzes pakalpojums - apsardzes pakalpojums, nekavējoties, bet ne vēlāk kā 8 
min. (astoņu minūšu laikā) reaģēt uz trauksmēm Objektā, lai novērstu vai mazinātu 
prettiesiskas, nolaidīgas rīcības sekas, lai novērstu vai mazinātu zaudējumus, kas var rasties 
Pasūtītājam trešo personu vai citāda veida Objekta apdraudējuma (izņemot nepārvaramu varu) 
rezultātā, kura sniegšanai izmanto: 
- apsardzes tehniskās sistēmas Objektā (apsardzes signalizācijas sistēmas iekārtas, 

ugunsaizsardzības sistēmas iekārtas, trauksmes pogas sistēmas iekārtas), 
- trauksmes signāla pārraides iekārtu Objektā ( Pasūtītāja raidītāji „Cortex"), 
- Izpildītāja tīkla radiofrekvenci un IP kanālu, 
- Izpildītājs Līguma darbības laikā pieņem lietošanā Pasūtīja aparatūru (pulti "Cortex RP 

4000dm") trauksmes signāla pieņemšanai un raidītājus „Cortex" trauksmes signāla 
pārraidei, 

- Izpildītāja operatīvās vadības centrā izvietoto Pasūtīja aparatūru (pulti "Cortex RP 
4000dm") trauksmes signāla pieņemšanai, apstrādei un informācijas par trauksmi 
nosūtīšanai Izpildītāja apsardzes darbiniekam, 

- Izpildītāja operatīvās vadības centrā nodrošina sakarus ar Pasūtītāju objektu atbildīgām 
personām izmantojot Pasūtītāja mobilā telefona numura 20390966 SIM karti, telefona 
aparātu nodrošina Izpildītājs un IP telefona numuru 66118088 ar telefona aparātu ko 
nodrošina Pasūtītājs, 

- tehnisko risinājumu, kas atļauj Izpildītājam saņemt paralēlo trauksmes signālu pa IP 
kanālu, 

- Izpildītāja apsardzes darbiniekus un operatīvā vadības centra darbiniekus, 
- Izpildītāja autotransportu un citus tehnoloģiskos risinājumus, 

kas nodrošina kvalitatīvu pakalpojuma sniegšanu Pasūtītājam. 
Reaģēšana uz Izpildītāja operatīvās vadības centrā saņemtām trauksmēm tiek realizēta ar 
Izpildītāja autotransportu, kurš apzīmēts ar Izpildītāja atšķirības zīmēm. Transporta līdzekļiem 
jābūt aprīkotiem ar navigācijas iekārtām transporta līdzekļa atrašanās vietas noteikšanai. 
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radiosakariem un citām iekārtām, ko Izpildītājs izmanto tehniskās apsardzes pakalpojuma 
nodrošināšanai. Izpildītāja transporta līdzeklī, sniedzot tehniskās apsardzes pakalpojumu, 
jāatrodas vienam apsardzes darbiniekam. Apsardzes darbiniekam jābūt ekipētam ar 
šaujamieroci un nepieciešamajiem speciālajiem līdzekļiem. Tehniskās apsardzes pakalpojums 
tiek sniegts saskaņā ar Līgumu un tehniskās apsardzes pakalpojuma sniegšanas noteikumiem. 

1.3. Trauksmes situācija - Objekta apdraudējums, kas var izraisīt zaudējumus Pasūtītājam. 
1.4. Trešā persona - jebkura persona, kuras atrašanos Objektā nav sankcionējis Pasūtītājs 

(kontaktpersona). 
1.5. Rupja neuzmanība - neuzmanība ir rupja, ja kāds rīkojas vieglprātīgi un nevērīgi vai mazāk 

rūpējas par viņam uzticētām svešām lietām un pienākumiem, nekā par savām pašām, vai arī 
uzsāk tādu darbību, kuras kaitīgums un bīstamība nevarēja un nedrīkstēja palikt viņam 
nezināmi. 

1.6. Tiešie zaudējumi - zaudējumi, kas ir prettiesiskas darbības vai bezdarbības dabiskās vai 
nepieciešamās sekas. 

2. Līguma priekšmets 

2.1. Pasūtītājs uzdod Izpildītājam sniegt apsardzes pakalpojumus un apņemas samaksāt par tiem, 
bet Izpildītājs apņemas sniegt Pasūtītājam apsardzes pakalpojumus - tehniskās apsardzes 
pakalpojuma nodrošināšanu (turpmāk kopā - Apsardzes pakalpojumi vai Pakalpojums) 
Pasūtītāja Objektos Līguma pielikumā Nr.l norādītajās adresēs saskaņā ar izcenojumiem. 

2.2. Izpildītājs Apsardzes pakalpojumus sniedz atbilstoši normatīvo aktu prasībām, Līguma un tā 
pielikumu noteikumiem (pielikumi Nr.3, Nr.4), Tehniskajai specifikācijai (pielikums Nr.2), 
Izpildītāja piedāvājumam un atklāta konkursa nolikumam. 

3. Līguma cena un norēķinu kārtība 

3.1. Līguma kopējā maksimāla pieļaujamā cena ir EUR 200 000,00 (divi simti tūkstoši euro), bez 
pievienotās vērtības nodokļa. 

3.2. Samaksa par Apsardzes pakalpojumu sniegšanu un samaksa par papildus objektu apsardzi tiek 
noteikta saskaņā ar Izpildītāja piedāvājumu atklātām konkursam, kas pievienots Līguma 
pielikumā Nr. 1. 

3.3. Izpildītājs iesniedz Pasūtītājam rēķinus par iepriekšējā mēnesī sniegtajiem Apsardzes 
pakalpojumiem vienu reizi mēnesī - līdz katra mēneša 5.datumam, ietverot detalizētu atskaiti 
par sniegtajiem Apsardzes pakalpojumiem katrā Objektā, laika periodu, kad sniegti attiecīgie 
pakalpojumi, un izmaksu aprēķinu. 

3.4. Pasūtītājs apmaksā Izpildītāja izrakstītos rēķinus 30 (trīsdesmit) kalendāra dienu laikā no 
pakalpojuma apmaksu pamatojošo dokumentu saņemšanas dienas. Par šādiem dokumentiem 
tiek uzskatīts abu Pušu parakstīts 5.9.punktā minētais akts, kā arī iesniegtais rēķins. 

3.5. Par rēķina apmaksas dienu tiek uzskatīta diena, kad kredītiestādē tiek iesniegts atbilstošs 
maksājuma uzdevums. 

3.6. Izpildītājs ir tiesīgs līguma darbības laikā paaugstināt sniedzamo Apsardzes pakalpojumu 
cenas tikai gadījumos, ja tam ir objektīvs iemesls. Par objektīviem iemesliem uzskatāmi: 
degvielas cenu paaugstināšanas, inflācija un valsts noteiktās minimālas darba algas 
paaugstinājums. Par Apsardzes pakalpojumu cenu izmaiņām Izpildītājam rakstiski jāinformē 
Pasūtītāju vismaz divus mēnešus iepriekš. Apsardzes pakalpojumu cenas drīkst paaugstināties 
ne vairāk kā par 10% (desmit procenti) no sākotnējas cenas un ne vairāk kā 1 (vienu) reizi 
līguma darbības laikā. Pirmā Apsardzes pakalpojumu cenu izmaiņa var notikt ne agrāk kā 1 
(vienu) gadu pēc līguma spēkā stāšanas dienas. 

3.7. Puses var vienoties par cenas samazinājumu, mainoties situācijai apsardzes pakalpojumu tirgū. 
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4. Pakalpojumu sniegšanas uzsākšana 

4.1. Izpildītājs uzsāk Apsardzes pakalpojumu sniegšanu nekavējoties, bet ne ilgāk kā 1 (vienas) 
darbadienas laikā pēc Līguma parakstīšanas, saskaņā ar attiecīgā pakalpojuma sniegšanas 
noteikumiem, kurus Izpildītājs iesniedz Pasūtītājam 4.4.punktā minētajā kārtībā pēc atbilstošu 
aktu par šo pakalpojumu sniegšanas uzsākšanu abpusējas parakstīšanas. 

4.2. Aktus paraksta Pasūtītāja kontaktpersona. 
4.3. Apsardzes pulti pirms Pakalpojuma uzsākšanas jāpārvieto uz Izpildītāja speciāli aprīkotām 

telpām. 
4.4. Pirms Apsardzes pakalpojumu uzsākšanas Izpildītājs iesniedz Pasūtītājam apstiprinātus 

Objektu Tehniskas apsardzes noteikumus. 
4.5. Pirms Apsardzes pakalpojumu uzsākšanas Izpildītājs iesniedz Pasūtītājam saskaņā ar atklātā 

konkursa noteikumiem Izpildītājam izsniegtas vispārējās civiltiesiskās atbildības 
apdrošināšanas polises kopiju. 

4.6. Līguma darbības laikā visa Izpildītāja izstrādāta dokumentācija, kas attiecas uz Pakalpojumu 
sniegšanu pāriet Pasūtītāja īpašumā. 

5. Izpildītāja tiesības un pienākumi 

5.1. Visā Līguma darbības laikā Izpildītājam ir pienākums uzturēt spēkā un, nepieciešamības 
gadījumā, atjaunot atbilstošu licenci apsardzes pakalpojuma veikšanai. 

5.2. Izpildītājam ir pienākums nodrošināt, ka Apsardzes pakalpojumus sniedz pienācīgi kvalificēti 
darbinieki, kuriem ir: 
5.2.1. izsniegti kompetentu iestāžu sertifikāti un/vai atļaujas; 
5.2.2. apsardzes darbinieka darba pieredze; 
5.2.3. valsts valodas zināšanas pienākumu pildīšanai nepieciešamajā apjomā. 

5.3. Apsardzes pakalpojumu sniedzējiem jābūt darba tiesiskajās attiecībās ar Izpildītāju. 
5.4. Izpildītājs nedrīkst piesaistīt Līguma izpildē apakšuzņēmējus bez rakstiskas saskaņošanas ar 

Pasūtītāju. Apakšuzņēmēju papildu iesaiste Līguma izpildē notiek Publisko iepirkumu likuma 
68.pantā noteiktajā kārtībā. 

5.5. Pamatotu pretenziju saņemšanas gadījumā Izpildītājs nekavējoties veic pasākumus Apsardzes 
pakalpojumu sniegšanas kvalitātes uzlabošanai un pēc Pasūtītāja pieprasījuma iesniedz 
Pasūtītājam rakstisku ziņojumu par veiktajiem pasākumiem. 

5.6. Izpildītājs Apsardzes pakalpojumu sniegšanā iesaistītos darbiniekus nodrošina ar Apsardzes 
pakalpojumu sniegšanai nepieciešamo aprīkojumu, t.sk. ar specapģērbu, mobilo sakaru ierīci, 
kas ļauj darbiniekiem sazināties ar Izpildītāju, palīdzības dienestiem un Pasūtītāja 
darbiniekiem (kontaktpersonu). 

5.7. Nepieciešamības gadījumā Izpildītājam jāspēj nodrošināt Pasūtītāja Objektu papildu fizisko 
apsardzi, iesaistot šī papildu pakalpojuma sniegšanā vismaz vienu apsardzes darbinieku katrā 
Objektā. Pusēm vienojoties, darbinieku skaits var tikt mainīts. 

5.8. Ja Pasūtītāja Objektā tiek konstatēta trauksmes situācija, Izpildītājs nekavējoties, bet ne vēlāk 
kā vienas dienas laikā iesniedz Pasūtītājam ziņojumu, kurā izklāsta ārkārtas gadījuma 
apstākļus un Izpildītāja darbinieku rīcību ārkārtas gadījumā. 

5.9. Kopā ar rēķinu par sniegtajiem Apsardzes pakalpojumiem Izpildītājs iesniedz Pasūtītājam 
aktu, kurā min visus iepriekšējā mēnesī sniegtos Apsardzes pakalpojumus, notikušos ārkārtas 
gadījumus un izklāsta Izpildītāja darbinieku rīcību šajos gadījumos. Aktu paraksta Pušu 
kontaktpersonas. 
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6. Pasūtītāja tiesības un pienākumi 

6.1. Pasūtītājam ir tiesības pārbaudīt Izpildītāja sniegto Apsardzes pakalpojumu kvalitāti. Ja 
pakalpojumu kvalitāte neatbilst Līguma noteikumiem, Pušu apstiprinātajiem pakalpojumu 
sniegšanas noteikumiem un reglamentiem vai atklātā konkursa instrukcijai, Pasūtītājs iesniedz 
Izpildītājam pamatotu pretenziju. 

6.2. Pasūtītājam ir pienākums laicīgi un pilnā apmērā apmaksāt Izpildītāja iesniegtos rēķinus par 
sniegtajiem Apsardzes pakalpojumiem atbilstoši Līguma 3.sadaļai un Līguma pielikumā Nr.l 
norādītajam apmēram. 

6.3. Ja tiek konstatēti rupji Līguma pārkāpumi no Izpildītāja puses, Pasūtītājam ir tiesības 
neparakstīt Līguma 5.9.punktā minēto aktu, līdz tiek panākta rakstiska vienošanās par 
turpmāko rīcību. 

7. Atbildība par līgumsaistību pārkāpšanu 

7.1. Ja Izpildītājs pirms Apsardzes pakalpojumu uzsākšanas Pasūtītāja noteiktajā termiņā nav 
iesniedzis Pasūtītājam vispārējās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polises apliecinātu 
kopiju, Izpildītājs maksā Pasūtītājam līgumsodu EUR 1500,00 (viens tūkstotis pieci simti 
euro) apmērā un saskaņā ar Līguma 10.3.punkta noteikumiem Pasūtītājam ir tiesības lauzt 
Līgumu. 

7.2. Ja Pasūtītājs konstatē, ka Izpildītājs Apsardzes pakalpojumu sniegšanā iesaistījis neatbilstošas 
kvalifikācijas darbinieku vai darbinieki ar savu darbību vai bezdarbību ir pārkāpuši Latvijas 
Republikas normatīvos aktus, Izpildītājs maksā līgumsodu EUR 700,00 (septiņi simti euro) 
apmērā par katru šādu gadījumu. Pasūtītājs ir tiesīgs samazināt par minēto summu kārtējā 
mēneša Apsardzes pakalpojumu apmaksas summu. 

7.3. Ja Pasūtītājs konstatē, ka Izpildītāja sniegtā pakalpojuma kvalitāte neatbilst Līguma, Pušu 
apstiprinātajiem noteikumiem vai atklāta konkursa nolikuma, un par ko Pasūtītājs iesniedzis 
Izpildītājam pamatotu pretenziju, Izpildītājs maksā līgumsodu EUR 700,00 (septiņi simti euro) 
apmērā par katru šādu gadījumu. Pasūtītājs ir tiesīgs samazināt par minēto summu kārtējā 
mēneša Apsardzes pakalpojumu apmaksas summu. 

7.4. Ja Pasūtītājs konstatē, ka Izpildītājs pārkāpis Līguma 8.1. un/vai 8.2.punkta noteikumus par 
konfidencialitātes ievērošanu, Izpildītājs maksā Pasūtītājam līgumsodu EUR 1500,00 (viens 
tūkstotis pieci simti euro) apmērā par katru nepieļaujamu informācijas izpaušanas gadījumu. 
Pasūtītājs ir tiesīgs samazināt par minēto summu kārtējā mēneša Apsardzes pakalpojumu 
apmaksas summu. 

7.5. Ja Izpildītājs neuzsāk pakalpojumu sniegšanu Līguma 4.1.punktā noteiktajā termiņā, tad 
Izpildītājs maksā Pasūtītājam līgumsodu EUR 700,00 (septiņi simti euro) apmērā par katru 
nokavētu dienu. 

7.6. Izpildītājs atlīdzina Pasūtītājam visus zaudējumus, kas nodarīti Pasūtītājam, ja šie zaudējumi 
radušies Izpildītāja vai tā darbinieku vainas, darbības, bezdarbības vai rupjas neuzmanības dēļ. 

7.7. Neviena no Pusēm nav nekādā veidā atbildīga par jebkuru tās saistību neizpildi saskaņā ar 
Līgumu, ja attiecīgās saistības neizpildes pamatā (tieši vai netieši) ir nepārvaramas varas 
apstākļi. Nepārvarama vara nozīmē jebkurus apstākļus ārpus kādas Puses kontroles, tajā skaitā, 
taču neaprobežojoties ar kara stāvokli, iebrukumu, terorismu, bruņotu spēku uzbrukumu, 
dumpi un sacelšanos pret pastāvošo kārtību, civilos nemierus, nekārtības, pretestību, organizētu 
bruņotu pretošanos valdībai, plūdus, ļaunprātīgu dedzināšanu, vētru, negaisu, nelaimes 
gadījumus vai citas dabas katastrofas, epidēmiju, sprādzienu, zemestrīci, sabotāžu. Pusei, kuras 
saistību izpildi apgrūtina nepārvaramas varas apstākļi, ir pienākums iespējami ātrā laikā par 
šādu nepārvaramas varas apstākļu esamību brīdināt otru Pusi. 
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8. Konfidencialitāte 

8.1. Katra no Pusēm apņemas nodrošināt konfidencialitāti un neizpaust trešajām personām 
informāciju, kas tai kļuvusi zināma Līguma darbības laikā par otras Puses darbību, 
darbiniekiem, Objektiem. 

8.2. Puse ir tiesīga atklāt konfidenciālu informāciju trešajām personām vienīgi ar otras Puses 
iepriekšēju rakstisku piekrišanu vai Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajos 
gadījumos. 

9. Apsardzes pakalpojumu apjomu izmaiņas 

9.1. Pasūtītājs Līguma darbības laikā ir tiesīgs pieprasīt un Izpildītājam ir jāsniedz Apsardzes 
pakalpojumi papildu Objektos, par ko tiek slēgta vienošanās pie Līguma. Ārkārtas gadījumos, 
kad Pasūtītājam nepieciešama Objekta steidzama apsardze, Izpildītājam jānodrošina papildu 
Objekta apsardze ne vēlāk kā piecu stundu laikā. 

9.2. Pasūtītājs Līguma darbības laikā ir tiesīgs izslēgt Objektus no apsargājamo Objektu saraksta, 
papildināt sarakstu vai mainīt apsardzes veidus esošajos Objektos, par to noslēdzot vienošanos 
pie Līguma. Šajā gadījumā apmaksa tiek veikta par faktiski veikto pakalpojumu apjomu. 

9.3. Izpildītājam jānodrošina jauna papildu Objekta pieslēgšana pie centrālās pults un Apsardzes 
pakalpojuma uzsākšana nekavējoties no Pasūtītāja pieprasījuma saņemšanas. 

9.4. Līgumu var papildināt, grozīt vai izbeigt, Pusēm savstarpēji vienojoties. Jebkuras Līguma 
izmaiņas vai papildinājumi tiek noformēti rakstveidā un kļūst par Līguma neatņemamu 
sastāvdaļu pēc tam, kad Puses tās parakstījušas. 

10. Līguma darbības termiņš, spēkā esamība, grozīšana un izbeigšana 

10.1. Līguma darbības termiņš ir 24 (divdesmit četri) kalendāra mēneši no Līguma spēkā stāšanās 
dienas vai līdz brīdim, kad tiek sasniegta Līguma 3.1 .punktā noteiktā summa. 

10.2. Līgums stājas spēkā 2017.gada 01 .aprīlī. 
10.3. Pasūtītājs var vienpusēji atkāpties no Līguma, paziņojot par to Izpildītājam 30 (trīsdesmit) 

kalendāra dienas iepriekš. 
10.4. Pasūtītājs var vienpusēji atkāpties no Līguma, paziņojot par to Izpildītājam 5 (piecas) 

kalendāra dienas iepriekš, ja: 
10.4.1. Izpildītājs nav uzsācis apsardzi objektā 5 (piecu) stundu laikā no paredzētā 

pakalpojuma termiņa uzsākšanas brīža (atbilstoši Līguma 9.1.punktam). Šajā 
gadījumā Izpildītājs arī samaksā Pasūtītājam līgumsodu 10 % apmērā no līguma 
kopējas summas; 

10.4.2. Izpildītājs sniedz apsardzes pakalpojumu neatbilstoši Līguma vai atklātā konkursa 
nolikuma noteikumiem, prasībām, kvalitātes vai tehnoloģijas prasībām un Pasūtītājs 
jau iepriekš ir izteicis par to pamatotas pretenzijas; 

10.4.3. pirms pakalpojuma uzsākšanas Izpildītājs nav iesniedzis Līguma 4.5.punktā paredzēto 
vispārējās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polises apliecinātu kopiju; 

10.4.4. Izpildītājs normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ir atzīts par maksātnespējīgu vai 
pieņemts lēmums par Izpildītāja likvidāciju; 

10.4.5. Izpildītājs Līguma darbības laikā ir zaudējis licenci atbilstoša apsardzes pakalpojuma 
sniegšanai vai valsts institūcijas ir konstatējušas būtiskus pārkāpumus tā 
saimnieciskajā darbībā. Ja ir konstatēti pārkāpumi Izpildītāja darbībā, Pasūtītājs ir 
jāinformē vienas darba dienas laikā par atklātiem pārkāpumiem un piespriesto sodu; 

10.4.6. tiek konstatēts, ka Izpildītājs ir nodevis citam apakšuzņēmējam kādu līguma daļu, 
rakstiski nesaskaņojot to ar Pasūtītāju. 
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10.4.7. ārkārtas situācijas rezultātā (avārija, karš vai tā draudi utt.) varas iestādes ir apturējušas 
Izpildītāja darbību; 

10.4.8. nepārvaramas varas apstākļi ilgst vairāk kā sešus kalendāra mēnešus; 
10.4.9. Pasūtītājam samazināts vai nav piešķirta budžeta finansējums Līguma izpildes 

nodrošināšanai; 
10.4.10. Pasūtītājs ir izsludinājis citu iepirkuma procedūru par apsardzes pakalpojumu 

sniegšanu un ir ticis pieņemts lēmums par iepirkuma līguma slēgšanas tiesību 
piešķiršanu. 

10.5. Līguma 10.4.punktā minētajos gadījumos Pasūtītājs atkāpjas no Līguma, neatlīdzinot 
Izpildītājam nekādus zaudējumus. 

10.6. Izpildītājs var atkāpties no Līguma, par to rakstveidā paziņojot 30 (trīsdesmit) kalendāra dienas 
iepriekš, ja 
10.6.1. Objekts (-i) ir sabojāts (-i) un zaudējumi ir tik ievērojami, ka Līguma izpilde vairs nav 

iespējama vai izpildes apstākļi ir pilnība mainīti; 
10.6.2. ārkārtas situācijas rezultātā (avārija, karš vai tā draudi utt.) varas iestādes ir apturējušas 

Izpildītāja darbību; 
10.6.3. nepārvaramas varas apstākļi ilgst vairāk kā sešus kalendāra mēnešus. 

10.7. Pārtraucot Līgumu pirms termiņa 10.sadaļā paredzētajā kārtībā, Puses vienojas, ka samaksa 
tiek veikta tikai par faktiski izpildītājiem apsardzes pakalpojumiem. 

10.8. Ja Līgums tiek pārtraukts pirms termiņa Izpildītāja vainas dēļ, Objekti sakārtojami un atstājami 
drošā, no trešo personu darbībām pasargātā stāvoklī. 

10.9. Izbeidzot līgumu, Izpildītājam jānodrošina visas pieņemtas aparatūras un Objektu nodošanu 
atpakaļ Pasūtītājam nekavējoties. 

11. Citi noteikumi 

11.1. Jebkurš strīds, domstarpība vai prasība, kas izriet no Līguma, skar to vai tā pārkāpšanu, 
izbeigšanu vai spēkā neesamību un par kura atrisinājumu nav panākta vienošanās vairāk kā 30 
(trīsdesmit) dienu laikā, tiks izskatīta Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā 
kārtībā. 

11.2. Jebkura oficiāla komunikācija starp Pusēm notiek rakstveidā, izmantojot pasta vai kurjera 
pakalpojumus, vai arī nododot sūtījumu otrai Pusei personīgi. Pakalpojumu sniegšanas 
operatīvai koordinācijai Puses var izmantot citus savstarpējas saziņas līdzekļus (faksu, 
telefonu, e-pastu). 

11.3. Puses apņemas nekavējoties viena otrai paziņot par adrešu, telefona un faksa numuru maiņu, 
bankas rekvizītu, e-pastu adreses, Pušu pārstāvju rekvizītu un citas svarīgas informācijas 
izmaiņām. Ja kāda no Pusēm neizpilda šī punkta noteikumus, uzskatāms, ka viena Puse pilnībā 
ir pilnībā izpildījusi savas saistības, lietojot Līgumā norādīto informāciju par otru Pusi. 

11.4. Pasūtītāja kontaktpersonas Līguma izpildes ietvaros: 
11.4.1. sankcionē trešo personu atrašanos Objektos; 
11.4.2. pieņem parakstīšanai un vīzē aktus par Apsardzes pakalpojumu uzsākšanu un 

izbeigšanu konkrētā Objektā; , , 
11.4.3. paraksta Izpildītāja iesniegtos Līguma 5.9.punktā minētos aktus; 
11.4.4. iesniedz Izpildītājam Apsardzes pakalpojumu sniegšanai nepieciešamo informāciju 

par Objektiem; 
11.4.5. nodrošina Objektos Apsardzes pakalpojumu sniegšanai nepieciešamos apstākļus; 
11.4.6. saņem ziņojumus par situāciju Objektos; 
11.4.7. veic citus Līgumā norādītos Pasūtītāja pienākumus, kas nav saistīti ar Līguma 

noteikumu un nosacījumu maiņu. 
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1.5. Līgums sastādīts un parakstīts 2 (divos) eksemplāros uz 7 (septiņām) lapām un tam pievienoti 
Līgumā minētie pielikumi: 
Pielikums Nr.l - Izpildītāja Finanšu piedāvājums; 
Pielikums Nr.2 - Tehniskā specifikācija; 
Pielikums Nr.3 - Tehniskās apsardzes pakalpojuma sniegšanas noteikumi. 

Pasūtītājs: 

12. Pušu rekvizīti un paraksti 

Izpildītājs: 

SIA "Rīgas serviss" 
Reģ. Nr. 40103058501 
Jur. adrese: Rāmuļu iela 24, Rīga, LV-1005 
Banka: AS „SEB banka" 
Kods:UNLALV2X 
Konts: LV87UNLA0040006050000 

/D.Kozlovska/ 

Līgumajizprh kontaktpersonas: 

Vispārējos jautājumos, kā arī darbu 
pieņemšanas-nodošanas aktu parakstīšanā un 
kopējā pakalpojuma kvalitātes uzraudzība: 

SIA "AB Security Solution" 
Reģ. Nr. 50003292871 
Jur. adrese: Pirts iela 8, Rīga, LV-1003 
Banka: AS „SEB banka" 
Kods:UNLALV2X 
Konts: L\mJNLA0003017467415 

/I.Sidoroviča/ 

Līguma izpildes kontaktpersonas: 

Vispārējos jautājumos, kā arī darbu 
pieņemšanas-nodošanas aktu parakstīšanā un 
kopējā pakalpojuma kvalitātes uzraudzība: 

Rolands Līcītis 
Tālr. 20390993 
E-pasts: rolands.licitis@rigasserviss.lv 

Jautājumos, kas saistīti ar tehnisko apsardzi: 
Filips Sidiropulo 
Tālr. 29513615 
E-pasts: fihps.sidiropulo@rigasserviss.lv 

Ervins Licis 
Tālr. 22120348 
e-pasts: iepirkumi.abseccuritv@inbox.lv 

Jautājumos, kas saistīti ar tehnisko apsardzi: 
Ervīns Līcis 
Tālr. 22120348 
e-pasts: iepirkumi.abseccurity@inbox.lv 
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