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VISPĀRĪGĀ VIENOŠANĀS LĪGUMS Nr. 2.4.5./139-17 
Sauszemes transporta brīvprātīgā apdrošināšana (KASKO)  

Madonā 

  2017.gada 24.maijā 

 

Madonas novada pašvaldība, reģistrācijas Nr.90000054572, juridiskā adrese: Saieta 

laukums 1, Madona, Madonas novads, LV-4801, kuras vārdā rīkojas tās izpilddirektors Āris 

VILŠĶĒRSTS, pamatojot ar pašvaldības saistošo noteikumu Nr.1 “Madonas novada 

pašvaldības nolikums” 81.2.punktu, turpmāk tekstā saukts Pasūtītājs, no vienas puses, un 

Apdrošināšanas akciju sabiedrība „BALTA”, reģistrācijas Nr.40003049409, adrese: 

Raunas iela 10/12, Rīga, LV-1039, kuras vārdā saskaņā ar _____________ rīkojas 

____________________________, turpmāk tekstā saukts Apdrošinātājs, no otras puses, abi 

kopā turpmāk - Puses, vai atsevišķi - Puse,  

pamatojot ar publiskā iepirkuma Nr.MNP2017/11 “Sauszemes transportlīdzekļu 

īpašnieku civiltiesiskās atbildības obligātā apdrošināšana (OCTA) un sauszemes transporta 

brīvprātīgā apdrošināšana (KASKO)” dokumentu prasībām, Apdrošinātāja piedāvājumu un 

iepirkumu komisijas pieņemto lēmumu par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu iepirkuma 

2.daļā (turpmāk tekstā – Iepirkums), 

izrādot brīvu un nepiespiestu gribu, bez maldības, viltus un spaidiem, noslēdz šo 

Vispārīgo vienošanos ar pielikumiem, turpmāk tekstā - Vienošanās vai Līgums, par sekojošo: 

1. LĪGUMA PRIEKŠMETS 
1.1. Apdrošinātājs apņemas saistības, iestājoties sauszemes transporta brīvprātīgās 

apdrošināšanas (KASKO) gadījumam, izmaksāt Apdrošinājuma ņēmējam apdrošināšanas 

atlīdzību atbilstoši Līguma un Iepirkuma dokumentu noteikumiem un Pasūtītājs (turpmāk 

tekstā – katrs Apdrošinājuma ņēmējs) apņemas maksāt apdrošināšanas prēmiju 

(līgumcenu) Līgumā noteiktajā apmērā, termiņos un veidā, kā arī izpildīt citas Līgumā 

noteiktās saistības. 

1.2. Apdrošinājuma ņēmējs Vienošanās ietvaros saskaņā ar iepirkuma nolikumu un 

Pievienošanās protokolu (Līguma Pielikums Nr.3) ir: 

1.2.1. Madonas novada pašvaldība (Administrācija un pilsētā esošās iestādes); 

1.2.2. Madonas novada Aronas pagasta pārvalde; 

1.2.3. Madonas novada Barkava pagasta pārvalde; 

1.2.4. Madonas novada Bērzaunes pagasta pārvalde; 

1.2.5. Madonas novada Dzelzavas pagasta pārvalde; 

1.2.6. Madonas novada Kalsnavas pagasta pārvalde; 

1.2.7. Madonas novada Lazdonas pagasta pārvalde; 

1.2.8. Madonas novada Liezēres pagasta pārvalde; 

1.2.9. Madonas novada Ļaudonas pagasta pārvalde; 

1.2.10. Madonas novada Mārcienas pagasta pārvalde; 

1.2.11. Madonas novada Mētrienas pagasta pārvalde; 

1.2.12. Madonas novada Ošupes pagasta pārvalde; 

1.2.13. Madonas novada Praulienas pagasta pārvalde; 

1.2.14. Madonas novada Sarkaņu pagasta pārvalde; 

1.2.15. Madonas novada Vestienas pagasta pārvalde. 

1.3. Katrs Apdrošinājuma ņēmējs, parakstot pievienošanās protokolu, piekrīt un apņemas 

ievērot iepirkuma dokumentu un vispārīgās Vienošanās Līguma un tā pielikumu 

noteikumus, savas kompetences ietvaros uzņemoties Līguma saistības un atbildību par 

tā izpildi. 

1.4. Madonas novada teritoriālajās vienībās (pagastos, pilsētā) apdrošināmo transportlīdzekļu 

apdrošināšanas līgumu (turpmāk tekstā – polisi) Apdrošinātājs izsniedz attiecīgajam 

Apdrošinājuma ņēmējam (attiecīgajai pagasta pārvaldei vai pašvaldības Administrācijai). 
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1.5. Polises noteikumi un apdrošināšanas noteikumi nedrīkst būt pretrunā Iepirkuma 

dokumentācijas un Līguma noteikumiem, kā arī nedrīkst radīt papildus izdevumus 

Apdrošinājuma ņēmējam vai citādi būtiski pasliktināt Apdrošinājuma ņēmēja stāvokli. Ja 

tiek konstatētas pretrunas starp noteikumiem, par prioritāriem ir jāuzskata Iepirkuma 

dokumentācijas un Līguma noteikumi. Attiecībā uz stāvokļa pasliktināšanu situācija ir 

skatāma atbilstoši labas prakses principiem un vispārīgo situāciju tirgū Iepirkuma 

veikšanas brīdī. 

1.6. Ne vēlāk kā 30 dienu laikā no dienas, kad saņemts pieteikums par negadījumu, 

Apdrošinātājam ir pienākums rakstiski informēt Apdrošinājuma ņēmēju par papildu 

dokumentiem, kas nepieciešami, lai varētu pieņemt lēmumu par apdrošināšanas atlīdzības 

izmaksu. 

1.7. Termiņš, līdz kuram Apdrošinātājam ir jāpieņem lēmums par apdrošināšanas atlīdzības 

izmaksu vai atteikumu to izmaksāt, ir ne vairāk kā 30 dienu laikā pēc visu nepieciešamo, 

tai skaitā arī Apdrošinātāja pieprasīto, dokumentu saņemšanas dienas. 

2. LĪGUMCENA 

2.1. Kopējā Līgumcena (apdrošināšanas prēmiju kopsumma) par Līguma izpildi ir euro 

6 754,86 (seši tūkstoši septiņi simti piecdesmit četri euro, 84 centi). Līgumcena Darbu 

izpildei ir pamatota ar Apdrošinātāja finanšu piedāvājumu un koriģēta saskaņā ar 

Iepirkuma nolikuma noteikumiem un veikto aritmētisko kļūdu labojumu (piedāvājumā 

nav konstatētas aritmētiskas kļūdas).  

2.2. Apdrošinātāja piedāvājumā norādītā un Iepirkumā apstiprinātā vienības cena attiecīgajam 

transportlīdzeklim līguma izpildes laikā nav grozāma.  

2.3. Apdrošinājuma ņēmējs pēc faktiskās vajadzības vienpusēji var veikt izmaiņas 

apdrošināmo transportlīdzekļu sarakstā Līguma darbības laikā, piemēram, iegādājoties 

transportlīdzekli vai atsavinot to. Apdrošināmo transportlīdzekļu saraksta izmaiņu 

gadījumā apdrošināšanas polisi slēdz atbilstoši Tehniskās specifikācijas 5.10.punktā 

paredzētajam. 

2.4. Apdrošināmo transportlīdzekļu sarakstā izdarīto grozījumu (izmaiņu) rezultātā atbilstoši 

mainās kopējā līgumcena. 

3. MAKSĀJUMI 

3.1. Katrs Apdrošinājuma ņēmējs pats slēdz polisi un pats veic apdrošināšanas prēmijas 

samaksu par savā valdījumā (lietošanā) esošo transportlīdzekļu apdrošināšanu saskaņā ar 

Apdrošinātāja piedāvājumā, kas iesniegts Iepirkumā, norādītājām cenām. 

3.2. Katras polises apdrošināšanas prēmijas samaksu Apdrošinājuma ņēmējs veic atsevišķi, 

atbilstoši polises darbības periodam, - divos maksājumos. Vienā rēķinā var būt iekļauta 

vairāku polišu apmaksa. 

3.3. Apdrošinājuma ņēmējs un Apdrošinātājs var vienoties par citu maksājumu skaitu, ja 

tādējādi nepalielinās līgumcena (apdrošināšanas prēmija). 

3.4. Apdrošināšanas prēmijas precīzs maksājuma termiņš tiek norādīts polisē. 

3.5. Apdrošināšanas prēmijas samaksu veic, pārskaitot to uz Apdrošinātāja norādīto kontu 

bankā. 

3.6. Pasūtītāja (visu Apdrošinājuma ņēmēju) intereses Līguma izpildē pārstāv Līguma 

7.1.punktā norādītā persona, saņemot no Apdrošinātāja kopējo atlīdzību 15% (piecpadsmit 

procentu) apmērā no Līguma ietvaros visu parakstīto apdrošināšanas prēmiju apjoma. 

3.7.  Apdrošinātājs samaksā Pasūtītāja apdrošināšanas brokerim (Līguma 10.2.punktā 

norādītajai personai) Līguma 3.6.punktā norādīto atlīdzību par visu polišu apkalpošanu un 

pārraudzību Līguma darbības laikā. Apdrošināšanas brokera atlīdzība izmaksājama līguma 

darbības laikā vienu reizi mēnesī par iepriekšējā mēnesī noslēgtiem un apmaksātiem 

līgumiem. Par citiem ar atlīdzības samaksu saistītiem jautājumiem Apdrošinātājs ar 

Līguma 10.2.punktā norādīto personu vienojas atsevišķi. 
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4. LĪGUMA TERMIŅŠ UN IZBEIGŠANA 

4.1. Līgums stājas spēkā pēc tā abpusējas parakstīšanas un ir spēkā līdz pušu saistību pilnīgai 

izpildei. 

4.2. Apdrošināšanas periods ir noteikts Tehniskās specifikācijas 5.1.līdz 5.3.punktā. 

4.3. Pasūtītājam (jebkuram no Apdrošinājuma ņēmējiem) ir tiesības vienpusēji pirms 

termiņa atkāpties no Līguma, ja ir iestājies kāds no turpmāk minētajiem gadījumiem: 

4.3.1. Apdrošinātājs ir būtiski nokavējis termiņu un termiņa kavējumā nav vainojams 

Pasūtītājs. Par būtisku kavējumu ir uzskatāms kavējums, kura dēļ netiek nodrošināta 

apdrošināšanas esamības nepārtrauktība. 

4.3.2. Izpildījums neatbilst Līgumam, šī neatbilstība nav vai nevar tikt novērsta Līgumā 

paredzētajā termiņā un neatbilstībā nav vainojams pats Pasūtītājs. 

4.3.3. Apdrošinātājs Iepirkuma vai Līguma noslēgšanas, vai Līguma izpildes laikā ir sniedzis 

nepatiesas ziņas vai apliecinājumus; 

4.3.4. Ir pasludināts Apdrošinātāja maksātnespējas process vai iestājušies citi apstākļi, kas 

liedz vai liegs Apdrošinātājam turpināt Līguma izpildi saskaņā ar Līguma 

noteikumiem vai kas negatīvi ietekmē Pasūtītāja tiesības, kas izriet no Līguma. 

4.3.5. Apdrošinātājs pārkāpj vai nepilda kādu Līguma noteikumu vai polises noteikumu. 

4.3.6. Apdrošinātājs ir patvaļīgi pārtraucis Līguma izpildi, piemēram, ilgstoši neatbild uz 

Pasūtītāja vēstulēm, iesniegumiem, vai Līgumā norādītā kontaktpersona neatsaucas uz 

saziņas aicinājumiem un Apdrošinātājs nav sasniedzams Līgumā norādītajā adresē. 

4.3.7. Ja Līguma izpilde nav iespējama bez Līguma grozījumiem un atbilstoši Publisko 

iepirkumu likumam attiecīgie Līguma grozījumi konkrētajā situācijā nav pieļaujami. 

4.3.8. Ārējā normatīvajā aktā noteiktajos gadījumos. 

4.3.9. Turpmāku Līguma izpildi padara neiespējama nepārvarama vara. 

4.4. Apdrošinātājam ir tiesības vienpusēji pirms termiņa atkāpties no Līguma, ja ir iestājies 

kāds no turpmāk minētajiem gadījumiem: 

4.4.1. Pasūtītājs ir būtiski nokavējis samaksas termiņu par vairāk kā 1 (vienu) mēnesi un 

kavējumā nav vainojams Apdrošinātājs. 

4.4.2. Pasūtītājs pārkāpj vai nepilda citu būtisku Līgumā paredzētu pienākumu; 

4.4.3. Pasūtītājs ir patvaļīgi pārtraucis Līguma izpildi, piemēram, ilgstoši neatbild uz 

Apdrošinātāja vēstulēm, iesniegumiem, vai Līgumā norādītā kontaktpersona 

neatsaucas uz saziņas aicinājumiem un Pasūtītājs nav sasniedzams Līgumā norādītajā 

adresē. 

4.4.4. Turpmāku Līguma izpildi padara neiespējama nepārvarama vara. 

4.5. Iestājoties kādam no Līgumā paredzētajiem gadījumiem, Puse ir tiesīga vienpusēji 

pirms termiņa atkāpties no Līguma un ar to Līgums tiek izbeigts pirms termiņa, ja tā 

vismaz 20 (divdesmit) darba dienas iepriekš par plānoto Līguma izbeigšanu ir brīdinājusi 

otru pusi un, savukārt, otra puse 10 (desmit) darba dienu laikā vai citā termiņā, par ko 

Puses iepriekš vienojušās, nav novērsusi Līguma pirmstermiņa atkāpšanās iemeslu. 

Līgums pirms termiņa tiek izbeigts paziņojuma kārtībā un ir uzskatāms par izbeigtu 

paziņojumā norādītajā dienā, ja otra Puse līdz tai nav paziņojusi pamatotus iebildumus. 

4.6. Līguma neizdevīgums, pārmērīgi zaudējumi, būtiskas nelabvēlīgas izmaiņas darbaspēka 

un citā tirgū, izpildes grūtības vai citi līdzīgi apstākļi nav pamats, lai kāda Puse atkāptos 

no Līguma, ja vien Līgumā nav noteikts citādi. 

4.7. Nav paredzētas tiesības izbeigt Līgumu pēc apdrošināšanas atlīdzības izmaksas. 

4.8. Līgumu pirms termiņa var izbeigt arī, Pusēm par to savstarpēji vienojoties, vai atbilstoši 

likumā „Par apdrošināšanas līgumu” noteiktajam. 

5. LĪGUMA GROZĪŠANA 
5.1. Puses, savstarpēji rakstiski vienojoties, ir tiesīgas izdarīt Līguma grozījumus, ja tie 

nemaina Līguma vispārējo raksturu (Līguma veidu un Iepirkuma dokumentos noteikto 
mērķi). Pasūtītājs vajadzības gadījumā groza Līgumu, ja to pieļauj Publisko iepirkumu 
likums un Līguma noteikumi. 
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5.2. Saņemot Apdrošinātāja iesniegumu par Līguma grozīšanu vai citādi konstatējot 

nepieciešamību grozīt Līgumu, Pasūtītājs izvērtē nepieciešamo grozījumu apjomu, 

objektīvo pamatojumu, raksturu, būtiskumu un pieļaujamību Publisko iepirkumu likuma 

izpratnē. Ja konkrētie grozījumi ir pieļaujami, tad tos klasificē, konkrēti atsaucoties uz 

Publisko iepirkumu likuma 61.panta attiecīgo daļu un Līguma punktu. Pasūtītājs Līguma 

grozījumu preambulā norāda vai atsevišķā lēmumā izvērtē katra grozījuma objektīvo 

nepieciešamību (pamatojumu), izdarītos apsvērumus un juridisko pamatojumu grozījumu 

pieļaujamībai. 

5.3. Iepirkuma dokumentos noteiktās prasības Līguma izpildē ir spēkā un ir jāievēro arī tad, ja 

tie nav pievienoti kā Līgumam pielikums. Atkāpes no Iepirkuma dokumentos noteiktā vai 

piedāvājuma precizējumi, grozījumi ir pieļaujami tikai ar Pasūtītāja piekrišanu, kurš izvērtē 

ierosinājuma nepieciešamību, būtiskumu, pieļaujamību atbilstoši Līguma un Publisko 

iepirkumu likuma noteikumiem, un ar pieņemto lēmumu nemazina sākotnēji Iepirkuma 

dokumentos noteiktās prasības un nepasliktina savu stāvokli.  

5.4. Līgums netiek grozīts, ja tas atbilstoši Publisko iepirkumu likuma regulējumam 

konkrētajā gadījumā nav pieļaujams vai ja plānotie grozījumi pēc būtības maina Līguma 

veidu vai mērķi. 

5.5. Grozot Līguma priekšmetu, atbilstoši katram konkrētajam gadījumam tiek grozīta arī 

līgumcena un citi atbilstošie noteikumi, ciktāl tas ir nepieciešams konkrēto grozījumu 

izpildei. 
5.6. Līgumu groza tikai ar abpusēju rakstisku vienošanos, kas noformēta kā Līguma 

grozījumi, izņemot izmaiņas apdrošināmo transportlīdzekļu sarakstā. Visas izmaiņas, 
papildinājumi, vienošanās pie Līguma ir uzskatāmi par Līguma grozījumiem. Līguma 
grozījumi tiek secīgi numurēti. 

6. APAKŠUZŅĒMĒJI 

6.1. Darba daļas veikšanai Apdrošinātājs piesaista Iepirkuma piedāvājumā norādītos 

apakšuzņēmējus. Apakšuzņēmēju sniedzamo pakalpojumu kopējo vērtību noteic saskaņā 

ar Publisko iepirkumu likuma 63.panta trešajā daļā noteikto. Par apakšuzņēmēju ir 

uzskatāmas Publisko iepirkumu likuma 63.panta ceturtajā daļā noteiktās personas. 

6.2. Apdrošinātājs uzņemas pilnu atbildību par to, lai apakšuzņēmēju veiktie darbi pilnībā 

atbilst Līguma un tā pielikumu prasībām. 

6.3. Apdrošinātājs uzņemas atbildību par to, ka apakšuzņēmēji ir konkrēto darbu veikšanai 

atbilstoši kvalificēti un viņiem ir nepieciešamie saskaņojumi ar Pasūtītāju. 

6.4. Apakšuzņēmēja nomaiņu vai jauna apakšuzņēmēja piesaisti drīkst veikt tikai atbilstoši 

Publisko iepirkumu likuma 62. un 63.panta regulējumam un Līgumam. Apdrošinātājs nav 

tiesīgs bez Pasūtītāja rakstveida piekrišanas Līguma izpildē iesaistīt jaunu apakšuzņēmēju 

vai nomainīt apakšuzņēmēju, kura atbilstību izvirzītajām prasībām Pasūtītājs ir vērtējis 

Iepirkumā vai Līguma izpildē. 

6.5. Lai Apdrošinātājs saņemtu Pasūtītāja piekrišanu (saskaņojumu vai lēmumu) personāla vai 

apakšuzņēmēja maiņai, vai jauna apakšuzņēmēja iesaistei, viņš Pasūtītājam iesniedz 

iesniegumu un visu nepieciešamo dokumentāciju, kas ir vajadzīga attiecīgās personas 

atbilstības un/vai izslēgšanas noteikumu pārbaudei katrā konkrētajā gadījumā, atbilstoši 

Iepirkuma noteikumiem un Publisko iepirkumu likumam. 

6.6. Pasūtītāja iepirkumu komisija izvērtē piedāvātā apakšuzņēmēja atbilstību Iepirkuma 

dokumentu prasībām un pārbauda attiecībā uz Publisko iepirkumu likuma 42.panta 

izslēgšanas noteikumiem. Pasūtītājs nepiekrīt piedāvājumā norādītā apakšuzņēmēja maiņai 

vai jauna apakšuzņēmēja piesaistei Publisko iepirkumu likuma 62.pantā noteiktajos 

gadījumos un kārtībā. 

7. STRĪDU IZŠĶIRŠANAS KĀRTĪBA 

7.1. Strīdus, kas Pusēm rodas Līguma sakarā, vispirms mēģina atrisināt Pusēm vienojoties. 
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7.2. Ja Puses nevar panākt kopīgi pieņemamu risinājumu, strīdīgais jautājums ir risināms 

Latvijas Republikas tiesā saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem. 

8. NEPĀRVARAMA VARA 

8.1. Puses tiek atbrīvotas no atbildības par Līguma saistību neizpildi vai izpildes kavēšanu un 

pie viņas nevar vērsties ar zaudējumu piedziņas prasījumu vai vainot Līguma nepildīšanā, 

ja izpildi kavē nepārvaramas varas apstākļi, piemēram, stihiskas nelaimes, ārējie 

normatīvie akti vai valsts institūciju lēmumi, kas tieši ietekmē Līguma izpildi. Iekārtu vai 

materiālu defektus vai to piegādes kavējumus var uzskatīt par nepārvaramas varas 

apstākļiem tikai tad, ja tie tieši izriet no nepārvaramas varas darbības. 

8.2. Par nepārvaramas varas apstākļiem ir atzīstams notikums, kas atbilst visām turpmāk 

minētajām pazīmēm: 

8.2.1. No kura nav iespējams izvairīties un kura sekas nav iespējams pārvarēt; 

8.2.2. Kuru Līguma slēgšanas brīdī nebija iespējams paredzēt; 

8.2.3. Kas nav radies līdzēja vai tā kontrolē esošas personas kļūdas vai rīcības dēļ; 

8.2.4. Kas padara saistību izpildi ne tikai apgrūtinošu, bet arī neiespējamu. 

8.3. Līgumslēdzējai pusei, kurai ir iestājusies nepārvarama vara, nekavējoties rakstiski ir 

jāinformē par to otra puse, kā arī dokumentāli jāpierāda nepārvaramas varas apstākļi.  

9. CITI NOTEIKUMI 

9.1. Līgums tiek slēgts un visi ar Līgumu saistītie jautājumi tiek risināti saskaņā ar Latvijas 

Republikas normatīvajiem tiesību aktiem. 

9.2. Līguma valoda un darbu izpildes valoda ir Latvijas Republikas valsts valoda - latviešu. 

9.3. Līguma izpildē jāievēro attiecīgo jomu regulējošie normatīvie akti. Likums, kuru puses 

piemēros no apdrošināšanas līguma (polises) izrietošo līgumisko attiecību regulēšanai – 

likums Par apdrošināšanas līgumu. 

9.4. Pusēm ir pienākums 5 (piecu) darba dienu laikā, ja vien Līgumā nav paredzēts cits 

termiņš, izskatīt un sniegt rakstisku atbildi uz otras Puses iesniegumiem, ziņojumiem u.c. 

dokumentiem. 

9.5. Pusēm ir pienākums savlaicīgi informēt otras Pusi par visiem notikumiem, kas var kavēt 

vai kā citādi negatīvi ietekmēt Līguma izpildi. 

9.6. Apdrošinātājam ir pienākums pašam iegūt un dokumentēt Līguma izpildei vajadzīgo 

informāciju par transportlīdzekļiem un to aprīkojumu, drošības sistēmām. Lai 

Apdrošinātājs iegūtu nepieciešamo informāciju, Apdrošinājuma ņēmējam ir pienākums 

nodrošināt transportlīdzekļa pieejamību savā adresē, Pusēm iepriekš savstarpēji vienojoties 

par laiku. 

9.7. Apdrošinātājam ir pienākums izrakstīt un iesniegt (nosūtīt) Apdrošinājuma ņēmējiem 

rēķinus Līgumā atrunāto maksājumu veikšanai. 
9.8. Puses ir atbildīgas par to darbības un/vai bezdarbības rezultātā nodarītajiem tiešajiem 

zaudējumiem. 

9.9. Puses apņemas ievērot informācijas konfidencialitāti, izmantot informāciju tikai Līgumā 

noteikto saistību un uzdevumu izpildīšanai. Puses ir tiesīgas izpaust informāciju tādā veidā 

un/vai personām, kurām saskaņā ar ārējos normatīvajos aktos noteikto uzdevumu un 

funkciju izpildi ir tiesības to pieprasīt un saņemt. Tas paliek spēkā arī pēc Līguma darbības 

izbeigšanās. 

9.10. Ja kāds no Līguma noteikumiem zaudē spēku, tas neietekmē pārējo Līguma noteikumu 

spēkā esamību. 

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

tas nekavējoties ir jāpaziņo otrai pusei. 

9.12. Līguma noteikumu sadalījums pa sadaļām ar tām piešķirtajiem nosaukumiem ir 

izmantojams tikai atsaucēm un neietekmē Līguma noteikumu piemērošanu. 
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9.13. Līgums kopā ar pielikumiem ietver visas Pasūtītāja un Apdrošinātāja vienošanās par 

Līguma priekšmetu un aizstāj visas iepriekšējās vienošanās un pārrunas, ja tādas ir bijušas, 

izņemot Iepirkuma dokumentus. 

9.14. Puses garantē, ka tām ir attiecīgās pilnvaras, lai slēgtu šo Līgumu un uzņemtos tajā 

noteiktās tiesības un pienākumus, kā arī, ka tiem ir iespējas veikt Līgumā noteikto un no tā 

izrietošo saistību izpildi. 

9.15. Pušu paraksti apliecina, ka tās pilnībā ir iepazinušās ar Līgumu un piekrīt tā 

noteikumiem. 

9.16. Līgums sagatavots latviešu valodā 2 (divos) eksemplāros, katrs uz 6 (sešām) lappusēm, 

ar 3 (trīs) pielikumiem, kur abiem eksemplāriem ir vienāds juridiskais spēks. Viens 

eksemplārs glabājas pie Pasūtītāja, otrs pie Apdrošinātāja.  

10. KONTAKTPERSONAS 

10.1. Līguma izpildes nodrošināšanu un Līgumā neatrunātu jautājumu risināšanu, kā arī 

saistošu norādījumu došanu par Līguma izpildi, ciktāl tas negroza Līgumu vai nepadara 

neiespējamu Līguma izpildi, veic Pušu noradītās kontaktpersonas. 

10.2. Pasūtītāja atbildīgā persona par vispārīgās vienošanās Līguma izpildi ir Madonas 

novada pašvaldības pilnvarotā persona – apdrošināšanas brokeris, kas ir licencēta 

apdrošināšanas brokeru sabiedrība SIA „Amserv Financial Services”, reģistrācijas 

Nr.50103683811, kas saskaņā ar pasūtītāja izsniegto pilnvaru (apdrošināšanas brokera 

pilnvarojums) veic visu pasūtītāja Apdrošināšanas līgumu (polišu) apkalpošanu un 

pārraudzību. Pilnvarotā kontaktpersona – 

10.3. Apdrošinātāja atbildīgā persona Līguma izpildē ir:  

11. LĪGUMA PIELIKUMI un to prioritārā secība, sākot no svarīgākā: 

11.1. PIELIKUMS Nr.1 – Iepirkuma sarakste (kopija uz 2 (divām) lapām). 

11.2. PIELIKUMS Nr.2 – Pretendenta piedāvājuma daļas, kas attiecas uz Līgumu, kopija (uz 

27 (divdesmit septiņām) lapām). 

11.3. PIELIKUMS Nr.3 – Apdrošinājuma ņēmēju Pievienošanās protokoli (katrs uz vienas 

lapas, Līgumam tiek pievienoti atsevišķi). 

12. PUŠU REKVIZĪTI UN PARAKSTI 

  

 

Madonas novada pašvaldība 

 

Reģistrācijas Nr. LV 90000054572 

Adrese:  Saieta laukums 1, Madona, 

Madonas novads, LV- 4801. 

 

 

AS  

Konts Nr.  

Kods  

 

Izpilddirektors 

 

 

 

 

_________________________ Ā. Vilšķērsts 

Apdrošināšanas akciju sabiedrība 

„BALTA” 

Reģistrācijas Nr.40003049409 

Juridiskā adrese: Raunas iela 10/12, Rīga, 

LV-1039; 

Pasta adrese: Saules iela 17, Madona, 

Madonas novads, LV-4801. 

AS  

Konts Nr.   

Kods   

 

 

 

 

 

 

______________________  


