Vienošanās Nr.2018-DP/543V
pie 28.02.2017. līguma Nr.2017-DP/78 par apsardzes pakalpojumu sniegšanu
Rīgā, 2018.gada 4.decembrī
SIA „Rīgas ūdens”, reģ. Nr.40103023035, tās valdes priekšsēdētāja Dagnijas Kalniņas personā,
kura darbojas uz SIA „Rīgas ūdens” 2018.gada 28.novembra valdes lēmuma (prot. Nr.2.4.1/2018/81)
pamata, turpmāk Pasūtītājs, no vienas puses, un
sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Rīgas apsardzes sabiedrība”, reģ. Nr.40003672082, tās
valdes locekļa Viktora Ūdra personā, kurš darbojas uz statūtu pamata, turpmāk Uzņēmējs, no otras
puses, turpmāk abi kopā Puses, ņemot vērā:
- Pušu starpā 2017.gada 28.februārī noslēgtā līguma Nr.2017-DP/78 par apsardzes
pakalpojumu sniegšanu (turpmāk – Līgums) 4.7.punktu, ka paredz iespēju Līguma darbības
laikā pārskatīt tiešās darbu izmaksas, ja Latvijas normatīvajos aktos minimālā mēneša darba
alga normālā darba laika ietvaros tiek noteikta lielāka par EUR 370,00, kā arī minētajā Līguma
punktā noteikto formulu apsardzes darbinieka vienas stundas likmes pārskatīšanai;
- Ministru kabineta 2017.gada 29.augusta noteikumus Nr.511 “Grozījums Ministru kabineta
2015. gada 24. novembra noteikumos Nr. 656 "Noteikumi par minimālās mēneša darba algas
apmēru normālā darba laika ietvaros un minimālās stundas tarifa likmes aprēķināšanu",
saskaņā ar kuriem no 2018.gada 1.janvāra minimālā mēneša darba alga normālā darba laika
ietvaros ir EUR 430,00;
- Uzņēmēja 2018.gada 8.novembra vēstuli Nr.142/2018, kurā Uzņēmējs lūdz no 2018.gada
1.novembra grozīt fiziskās apsardzes darbinieku vienas stundas tarifa likmes apmēru,
noslēdza šādu vienošanos (turpmāk – Vienošanās) par grozījumiem Līgumā:
1. No 2018.gada 1.novembra Pasūtītājs par Uzņēmēja sniegtajiem Fiziskās apsardzes
pakalpojumiem, Patrulēšanas pakalpojumiem (Līguma 4.1.4.punkts) un papildus Fiziskās
apsardzes vai Patrulēšanas pakalpojumiem, ja Pasūtītājs pieprasa tos sniegt uz laika periodu
mazāku par 1 (vienu) mēnesi (Līguma 4.1.6.1.punkts) maksā 4,5682 EUR viena apsardzes
darbinieka nostrādāto vienu stundu.
2. Vienošanās 1.punktā noteiktā likme tiek piemērota par darbu jebkurā dienā un jebkurā
diennakts stundā, tajā skaitā par darbu naktīs un svētku dienās.
3. Pārējie Līguma noteikumi, ciktāl tos neskar Vienošanās, paliek nemainīgi.
4. Vienošanās sagatavota divos eksemplāros uz 1 lapas katrs, katrai Pusei pa vienam
eksemplāram.
5. Pušu rekvizīti un paraksti
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