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Pakalpojuma līgums LPP 2015/39 

 

Liepājā                                                                                                    2015.gada 12.maijā 
 

„BTA Insurance Company” SE, reģ.Nr.40003159840, (turpmāk – Pakalpojuma sniedzējs), tās 

Rietumu reģiona direktores Kristīnes Drulles personā, kas rīkojas pamatojoties uz pilnvaru, no vienas 

puses, un Liepājas pilsētas pašvaldība, reģ.Nr.90000063185 (turpmāk – Pakalpojuma saņēmējs), 

tās izpilddirektora Edgara Rāta personā, kas rīkojas pamatojoties uz 2009.gada 5.novembra saistošo 

noteikumu Nr.27 „LIEPĀJAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS NOLIKUMS pamata, no otras puses, 

kopā saukti - Puses, saskaņā ar iepirkuma "Par tiesībām veikt īpašuma apdrošināšanu" (identifikācijas 

Nr. LPP 2015/39) rezultātiem, izsakot savu gribu brīvi – bez maldiem, viltus un spaidiem, noslēdz 

šādu Pakalpojuma līgumu par nekustamā īpašuma, vides objektu un cita īpašuma apdrošināšanu 

(turpmāk – Līgums): 
 

1. Līgumā lietotā terminoloģija 

1.1. Apdrošināšanas polise – Pakalpojuma saņēmējam izsniegts dokuments, kas apliecina Līguma 

noslēgšanu starp Pusēm, un ietver apdrošināšanas noteikumus, apdrošināmo objektu (turpmāk – 

Objekti) sarakstu, kurā norādīti apdrošināmo objektu atrašanās vieta, apdrošināšanas prēmiju un 

apdrošinājuma summu apmēri; 

1.2. Apdrošināšanas noteikumi – Pakalpojuma sniedzēja nekustamā īpašuma, vides objektu un cita 

īpašuma apdrošināšanas noteikumi, saskaņā ar kuriem Pakalpojuma sniedzējs veic Pakalpojuma 

ņēmēja nekustamā īpašuma, vides objektu un cita īpašuma apdrošināšanu (Pielikums Nr.2); 

1.3. Apdrošināšanas gadījums - notikums, kuram iestājoties, paredzēta nekustamā un kustamā 

īpašuma apdrošināšanas atlīdzības izmaksa saskaņā ar Līgumu un Apdrošināšanas noteikumiem; 

1.4. Pakalpojuma sniedzēja piedāvājums – Pakalpojuma sniedzēja Pakalpojuma saņēmējam iesniegto 

dokumentu kopums, ko Pakalpojuma sniedzējs iesniedzis piedaloties Pasūtītāja izsludinātajā 

iepirkumā „Par tiesībām veikt īpašuma apdrošināšanu” (Identifikācijas Nr. LPP 2015/39); 

1.5. Apdrošināšanas atlīdzība - apdrošinājuma summa vai tās daļa, kas izmaksājama, iestājoties 

Apdrošināšanas gadījumam; 

1.6. Apdrošinājuma summa - noteikta naudas summa, kuras ietvaros, iestājoties Apdrošināšanas 

gadījumam Apdrošināšanas polises darbības laikā, tiek izmaksāta Apdrošināšanas atlīdzība; 

1.7. Apdrošināmo objektu saraksts – Pakalpojuma saņēmēja sagatavots un Pakalpojuma sniedzējam 

iesniegts saraksts, kurā norādītas Objektu atrašanās vietas, vērtība, u.c.(Pielikums Nr.1).  
 

2. Līguma priekšmets  

2.1. Pakalpojuma sniedzējs veic Pakalpojuma saņēmēja Objektu, kas minēti šī Līguma Pielikumā 

Nr.1, apdrošināšanu atbilstoši Apdrošināšanas noteikumiem (Pielikums Nr.2) uz 12 (divpadsmit) 

mēnešiem par 25 000,00 EUR (divdesmit pieci tūkstoši euro un 00 centi). 

2.2. Līguma apliecinošs dokuments ir apdrošināšanas polise (turpmāk – Polise) un tās izbeigšana vai 

mainīšana var notikt Latvijas Republikas normatīvajos aktos paredzētajos gadījumos vai saskaņā 

ar Pakalpojuma sniedzēja Apdrošināšanas noteikumiem. 

 

3. Apmaksas kārtība 

3.1. Pakalpojuma saņēmējs trīs darba dienu laikā pēc Līguma spēkā stāšanās, elektroniskā veidā, 

iesniedz Pakalpojuma sniedzējam Objektu sarakstu saskaņā ar Pielikumu Nr.1. 

3.2. Pakalpojuma sniedzējs trīs darba dienu laikā pēc Pakalpojuma saņēmēja Objektu saraksta 

(Pielikums Nr.1) saņemšanas, iesniedz Pakalpojuma saņēmējam rēķinu par Līguma 2.1.punktā 

minēto summu par Pakalpojuma saņēmēja Objektu, kas minēti šī Līguma Pielikumā Nr.1 

apdrošināšanu.  

3.3. Apdrošināšanas atlīdzība tiek apmaksāta likumā "Par apdrošināšanas līgumu", Līgumā un Polisē 

minētajos gadījumos, apmērā, kārtībā un termiņā. 

3.4. Pakalpojuma sniedzējs ne vēlāk kā trīs darba dienu laikā, skaitot no dienas, kad Pakalpojuma 

saņēmējs ir samaksājis Līguma 2.1.punktā minēto summu, nodod Pakalpojuma saņēmējam Polisi 

par šā Līguma Pielikumā Nr.1 minēto Objektu apdrošināšanu ar tās darbības termiņu uz 12 

(divpadsmit) mēnešiem, bet ne ilgāk kā līdz Līguma darbības beigām. 
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4. Pakalpojuma sniedzējs apņemas: 

4.1.  Pienācīgi pildīt visas saistības, ko Pakalpojuma sniedzējs uzņēmies saskaņā ar Līgumu un tā 

pielikumiem. 

4.2. Iestājoties Apdrošināšanas gadījumam, izmaksāt Apdrošināšanas atlīdzību atbilstoši 

Apdrošināšanas noteikumiem, bet ne vēlāk kā 14 (četrpadsmit) kalendāro dienu laikā pēc visu 

nepieciešamo dokumentu saņemšanas. Atlīdzība tiek izmaksāta attiecīgās Apdrošināšanas polises, 

Apdrošināšanas noteikumu un cenrāžu ietvaros. Atlīdzība tiek pārskaitīta uz Pakalpojumu 

saņēmēja norādīto bankas kontu. 

4.3. Līguma darbības laikā nodrošināt jaunpieņemto Pakalpojuma saņēmēja Objektu apdrošināšanu 

atbilstoši šī Līguma noteikumiem, aprēķinot par papildus Objektu prēmiju proporcionāli 

atlikušajam Polises darbības laikam. Papildus Objektu apdrošināšana ir spēkā līdz Apdrošināšanas 

polises darbības beigām. 
 

5. Pakalpojuma saņēmējs apņemas: 

5.1. Pienācīgi pildīt visas saistības, ko Pakalpojuma saņēmējs uzņēmies saskaņā ar Līgumu un tā 

pielikumiem.      

5.2. Pēc saviem ieskatiem, savlaicīgi sniegt Pakalpojuma sniedzējam informāciju par Objektiem, kuri 

izslēdzami no Apdrošināto saraksta.  

5.3.  Savlaicīgi sniegt Pakalpojuma sniedzējam informāciju par Pakalpojuma saņēmēja Objektu 

sarakstā papildus iekļaujamiem Objektiem. 

5.4. Rakstiski informēt Pakalpojuma sniedzēju par Pakalpojuma saņēmēja pretenzijām attiecībā uz 

Pakalpojuma sniedzēja darbību un veikt pārrunas ar Pakalpojuma sniedzēju, lai atrisinātu radušās 

domstarpības. 

5.5. Nozīmēt sekojošas kontaktpersonas ar tiesībām kārtot visus ar apdrošināšanu saistītus jautājumus:  

5.5.1. attiecībā uz nekustamā īpašuma apdrošināšanu XXXXX, tālrunis: XXXXX, XXXXX; fakss: 

XXXXX; e-pasts: XXXXX; 

5.5.2. attiecībā uz vides objektu un citu īpašumu apdrošināšanu XXXXX, tālrunis: XXXXX; fakss: 

XXXXX; e-pasts: XXXXX. 
 

6. Pušu saistības un pienākumi  

6.1. Puses ir atbildīgas par līgumsaistību neizpildi, nepienācīgu izpildi atbilstoši spēkā esošajiem 

Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem un šī Līguma saistībām. 

6.2. Gadījumā, ja Pakalpojuma sniedzējs nepilda savas no Līguma izrietošās saistības, tas sedz 

Pakalpojuma saņēmējam, saskaņā ar Līgumu, radušos zaudējumus. 

6.3. Gadījumā, ja Pakalpojuma sniedzējs neievēro Līgumā noteikto dokumentu (Polišu, rēķinu u.c.) 

iesniegšanas Pakalpojuma saņēmējam termiņus, Pakalpojuma sniedzējs maksā Pakalpojuma 

saņēmējam līgumsodu 0,1% apmērā no Līguma kopējās apdrošināšanas prēmiju summas par katru 

nokavējuma dienu. Pakalpojuma saņēmējam ir tiesības ieturēt līgumsodu, veicot norēķinu ar 

Pakalpojuma sniedzēju.  

6.4. Ja Pakalpojuma saņēmējs nesamaksā Pakalpojuma sniedzējam prēmiju par Apdrošināto 

apdrošināšanu Līgumā noteiktajā termiņā un apmērā, Pakalpojuma saņēmējs maksā Pakalpojuma 

sniedzējam līgumsodu 0,1% apmērā no termiņā nesamaksātās summas par katru maksājuma 

kavējuma dienu. 

6.5. Gadījumā, ja Pakalpojuma sniedzējs nenodrošina savlaicīgi vai pienācīgā kārtībā Līgumā un 

apdrošināšanas noteikumos paredzētās Apdrošināšanas atlīdzības izmaksas kārtību un termiņus, 

Pakalpojuma sniedzējam ir pienākums attiecīgās atlīdzības izmaksas brīdī samaksāt Pakalpojuma 

saņēmējam līgumsodu 2% apmērā no attiecīgās apdrošināšanas atlīdzības summas par katru 

nokavēto dienu. 

6.6. Līgumsoda samaksa neatbrīvo Puses no saistību pilnīgas izpildes. 

6.7. Puses tiek atbrīvotas no atbildības par Līguma nepildīšanu, ja tā rodas pēc Līguma noslēgšanas 

nepārvaramas varas vai ārkārtēju apstākļu ietekmes rezultātā, kurus attiecīgā no Pusēm (vai Puses 

kopā) nevarēja paredzēt, ne novērst, ne ietekmēt un par kuru rašanos neatbild, tas ir – karadarbība, 

terorakti, civiliedzīvotāju nemieri, streiki. 

6.8. Katra no Pusēm, kuru Līgumu ietvaros ietekmē nepārvaramas varas vai ārkārtējie apstākļi, 

nekavējoties par to rakstiski informē otru Pusi un Puses lemj par Līguma turpmāko izpildi.   
 

7. Līguma darbības termiņš un tā pirmstermiņa izbeigšanas kārtība. 

7.1. Līgums stājas spēkā ar 2015.gada 31.maiju un ir spēkā līdz 2016.gada 30.maijam. 

7.2.  Puses var lauzt Līgumu savstarpēji vienojoties. 
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7.3.  Pakalpojuma saņēmējam ir tiesības vienpusēji lauzt Līgumu iestājoties Līgumā punktā 6.3. un 

6.5. minētajiem gadījumiem un/vai vairākkārtēju pamatotu sūdzību no Pakalpojuma saņēmēja 

puses par Pakalpojuma sniedzēju. 

7.4. Ja Pakalpojuma saņēmējs lauž Līgumu saskaņā ar 7.3.punkta nosacījumiem, tad Pakalpojuma 

sniedzējs 14 (četrpadsmit) kalendāro dienu laikā pēc Līguma laušanas aprēķina apmaksājamo 

neizmantoto prēmijas daļu un pārskaita to Pakalpojuma saņēmējam. Prēmijas neizmantoto daļu 

aprēķina proporcionāli atlikušajam Polises darbības laikam, neieturot administratīvās izmaksas. 
 

8. Nobeiguma noteikumi 

8.1. Puses, savstarpēji vienojoties, var grozīt vai papildināt Līgumu. Visi Līguma un/vai tā Pielikumi, 

grozījumi un papildinājumi stājas spēkā tikai tad, kad tie ir noformēti rakstiski un tos ir 

parakstījuši abu Pušu pilnvarotie pārstāvji. 

8.2. Pretrunu, starp Līgumu un Apdrošināšanas noteikumiem, gadījumā noteicošie ir Līguma 

noteikumi. 

8.3. Visi strīdi un nesaskaņas par Līgumu, kuri nav noregulēti starp Pusēm pārrunu ceļā, tiek atrisināti 

Latvijas Republikas tiesu iestādēs saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem 

8.4. Līgums sastādīts latviešu valodā 2 (divos) eksemplāros, pa vienam katrai Pusei. Abiem Līguma 

eksemplāriem ir vienāds juridisks spēks. 
 

9. Līguma neatņemama sastāvdaļa ir šādi pielikumi: 

Pielikums Nr.1 - objektu saraksts; 

Pielikums Nr.2 - īpašuma apdrošināšanas noteikumi.  
 

10. Pakalpojuma sniedzēja kontaktpersona: 

tālrunis: +XXXXX 

e-pasts: XXXXX 

persona: XXXXX, Rietumu reģiona vecākā apdrošināšanas speciāliste. 

 

11. Pušu rekvizīti un paraksti 

Pakalpojuma sniedzējs               Pakalpojuma saņēmējs 

 

 

 

Nosaukums: „BTA Insurance Company” SE  Nosaukums: Liepājas pilsētas pašvaldība 

Adrese: K.Valdemāra iela 63, Rīga, LV-1142 Adrese: Rožu iela 6, Liepāja, LV-3401 

Reģ.Nr.40003159840     Reģ.Nr.90000063185 

Banka: A/S „SEB Banka”    Banka: A/S „SEB Banka” 

Bankas konts: XXXXX                          Bankas konts: XXXXXX 

 

 

 

 

Rietumu reģiona direktore________________ Izpilddirektors ________________ 

K.Drulle      E.Rāts 

 


