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Apsardzes darbību 

reglamentējošie normatīvie akti

 Apsardzes darbības likums (pēdējās izmaiņas 

18.01.2017);

 10.02.2015. MK noteikumi Nr.58. “Noteikumi par 

civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu 

apsardzes darbībā”;

 20.12.2014. MK noteikumi Nr.757. “Apsardzes darbības 

licencēšanas noteikumi”;

 02.12.2014. MK noteikumi Nr.742. “Apsardzes sertifikātu 

izsniegšanas noteikumi” ( izmaiņas 01.07.2017.).



Prezentācijas tēmas

 Jaunumi apsardzes darbību reglamentējošajos normatīvajos 

aktos;

 Apsardzes komersanta tiesības, pienākumi, ierobežojumi;

 Apsardzes darbinieka tiesības un pienākumi;

 Ko darīt «Pasūtītājam» ja pienākumi netiek pildīti? 

 Nozares izaicinājumi un ieteikumi nākotnei.



Svarīgi zināt

Apsardzes komersantam realizējot savas tiesības un pildot noteiktos

pienākumus tiek veidots likumīgs pamats nepieļaut un novērst jebkāda

veida likumpārkāpumus objektā. Licence komersantam un apsardzes

sertifikāts darbiniekam apliecina to, ka juridiska, fiziska persona zina

savas tiesības, pienākumus un ierobežojumus apsardzes darbībā.
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Apdrošināšanas atlīdzība zaudējuma gadījumos



Atlīdzība zaudējumu gadījumos

 ADL likuma 24.pants Zaudējuma atlīdzināšanas pienākums nosaka, 
ka Apsardzes komersanta pienākums ir normatīvajos aktos 
noteiktajā kārtībā atlīdzināt trešajām personām zaudējumus, kurus 
viņš nodarījis ar savu darbību vai bezdarbību.

 ADL likuma 25.panta otrā daļa nosaka, ka trešās personas mantai 
nodarītie zaudējumi tiek novērtēti, ievērojot kompensācijas principu 
atbilstoši likumam "Par apdrošināšanas līgumu". Apdrošināšanas 
atlīdzības apmērs tiek noteikts, pusēm vienojoties.

Kompensācijas princips

 viens no apdrošināšanas pamatprincipiem, saskaņā ar kuru, 
iestājoties apdrošināšanas gadījumam, nedrīkst saņemt 
kompensāciju, kas pārsniedz faktiskos zaudējumus. Šis princips 
darbojas vienīgi apdrošināšanā pret zaudējumiem un bojājumiem.

https://likumi.lv/ta/id/48896-par-apdrosinasanas-ligumu


Jaunumi apsardzes darbību 

reglamentējošajos normatīvajos 

aktos
 ADL 3.pants Apsardzes pakalpojuma veidi:

• Tehniskā apsardze;

• Fiziskā apsardze;

• Apsardzes tehnisko sistēmu ierīkošana;

• Inkasācijas apsardze.

 ADL 4.pants pirmās daļas (10) nosaka aizliegumu iesaistīt līguma par

apsardzes pakalpojumu sniegšanu izpildē komersantu, kurš nav

saņēmis speciālo atļauju (licenci) attiecīgo apsardzes pakalpojumu
sniegšanai.



Jaunumi apsardzes darbību 

reglamentējošajos normatīvajos 

aktos
 ADL 10.panta otrās daļas trešais punkts nosaka, ka apsardzes 

komersantam nepieciešams informēt apsardzes pakalpojuma 
pasūtītāju, ja līguma saistību izpildē plānots iesaistīt citu apsardzes 

komersantu. Šādā gadījumā apsardzes pakalpojumu sniedz pēc tam, 

kad apstiprināti līguma grozījumi vai noslēgts jauns līgums;

 ADL 10.panta otrās daļas ceturtais punkts paredz, ka apsardzes 

komersantam veicot apsardzes darbību, nepieciešams novērtēt 

iespējamos riskus apsargājamam objektam, veikt nepieciešamos 

pasākumus, lai novērstu iespējamos apdraudējumus apsargājamā 

objekta drošībai, kā arī pret apsargājamo objektu vērstus 

likumpārkāpumus;



Jaunumi apsardzes darbību 

reglamentējošajos normatīvajos 

aktos
 ADL 10.panta otrās daļas piektais punkts nosaka, ka Fizisko apsardzi, 

tehnisko apsardzi un inkasācijas apsardzi veic tikai tāds apsardzes 
komersants, kura apsardzes darbinieku skaits, kā arī šā komersanta 

rīcībā esošais materiāltehniskais nodrošinājums ir pietiekams, lai pildītu 

apsardzes pakalpojumu līgumu saistības, nepārkāpjot šā likuma, 

darba tiesiskās attiecības reglamentējošo un citu normatīvo aktu 

prasības. Apsardzes komersants (ģenerāluzņēmējs) apsardzes 

pakalpojuma līguma saistību izpildei ir tiesīgs piesaistīt citus apsardzes 

komersantus (apakšuzņēmējus), bet apakšuzņēmējs nav tiesīgs nodot 

tālāk citiem izpildītājiem savu saistību izpildi. Par apsardzes 
pakalpojuma līguma saistību izpildi kopumā atbild ģenerāluzņēmējs;



Jaunumi apsardzes darbību 

reglamentējošajos normatīvajos 

aktos
 ADL 14.panta pirmā daļa nosaka, ka Apsardzes sertifikātu Ministru kabineta 

noteiktajā kārtībā izsniedz fiziskajai personai, kura ieguvusi noteiktu izglītību 
vai apguvusi attiecīgu izglītības programmu un nokārtojusi apsardzes 
darbinieka kvalifikācijas pārbaudījumu, vai personai, kurai atzīta ārvalstīs 
iegūtā profesionālā kvalifikācija atbilstoši likumam "Par reglamentētajām 
profesijām un profesionālās kvalifikācijas atzīšanu". Apsardzes sertifikāta 
derīguma termiņš ir pieci gadi;

 No 2017.gada 1. jūlijā MK noteikumu projektā paredzēts, ka apsardzes 
sertifikātu varēs iegūt personas, kuras apguvušas 84 stundu profesionālās 
pilnveides programmu vai apguvuši profesionālās tālākizglītības 
programmas un ieguvuši profesionālo kvalifikāciju «APSARGS», 
«APSARDZES ORGANIZATORS», vai ieguvuši augstāko izglītību un 
profesionālo kvalifikāciju «Drošības speciālists», «Drošības dienesta 
vadītājs».

https://likumi.lv/ta/id/26021-par-reglamentetajam-profesijam-un-profesionalas-kvalifikacijas-atzisanu


Ko darīt «Pasūtītājam» ja 

apsardzes komersants neievēro 

normatīvos aktus? 
Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodekss. 183.1 pants. 

Apsardzes darbības ierobežojumu, nosacījumu pārkāpšana 

un pienākumu nepildīšana.

Krimināllikums. 189. pants Mantas neapzinīga un nevērīga 

apsardzība. XIX nodaļas pantu piemērošana atkarībā no 

apsardzes komersanta pārkāpuma rakstura.

 Par konstatētajiem pārkāpumiem ziņot VP GKP 

Licencēšanas un atļauju sistēmai. Adrese:

Rīga, Stabu iela 89.

Atcerēties



Nozares nākotnes izaicinājumi 

ēnu ekonomikas ietekmes 

mazināšanai

 Nozares ģenerālvienošanās par minimālo stundas 

tarifa likmi (plānots 4-5 EUR/h);

 Komersantu reģistra izveide;

 Darbinieku gradācija pēc apgūtās izglītības;

 Objektu gradācija.



Ieteikums rīcībai nākotnē

 Rūpīgi izvērtēt fiziskās apsardzes pakalpojuma 

nepieciešamību objektā. 

 Ja organizē fizisko apsardzi objektā, tad piesaistīt 

personas, kuras ieguvušas profesionālo kvalifikāciju 

«Apsardzes organizators», «Apsargs».

 Perspektīvā meklēt risinājumus objekta aizsardzībai ar 

apsardzes tehniskajām sistēmām.



Apsardzes nozarē nodarbinātajiem vidējā 

stundas tarifa likme ir 3,16 EUR/h (bruto). 

LDBA rekomendētā pakalpojuma stundas 

likme 3.74 EUR/h. 

Publiskajos iepirkumos uzvar komersanti 

ar pakalpojuma stundas likmi 2.80-3.20 

EUR/h.



Paldies par 

uzmanību!
GUNTARS LOBA

E-PASTS:LOBA@ADEA.LV


