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VISPĀRĪGĀ VIENOŠANĀS (LĪGUMS) Nr. 2.4.5./164-14 
Madonas novada pašvaldības transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības obligātā 

apdrošināšana (OCTA) 

Madonā 

  2014.gada 5.jūnijā 

 

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

laukums1, Madona, Madonas novads, kuras vārdā saskaņā ar likumu “Par pašvaldībām”, 

novada pašvaldības nolikumu un 2009.gada 01.jūlija novada domes sēdes lēmumu (protokols 

Nr.1; 5§) rīkojas novada pašvaldības izpilddirektors Āris VILŠĶĒRSTS, turpmāk tekstā 

Pasūtītājs, no vienas puses un 

„BTA Insurance Company” SE, reģistrācijas Nr.40003159840, juridiskā adrese: 

K.Valdemāra iela 63, Rīga, LV-1142, kontaktadrese: Saules iela 16, Madona, Madonas 

novads, LV-4801, kuras vārdā saskaņā ar statūtiem rīkojas valdes priekšsēdētājs Jānis 

LUCAUS, turpmāk tekstā saukts Apdrošinātājs, no otras puses, abi kopā turpmāk - Puses, vai 

atsevišķi - Puse,  

saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu veiktā iepirkuma Nr.MNP2014/15 

„Transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības obligātā apdrošināšana (OCTA) un 

sauszemes transporta brīvprātīgā apdrošināšana (KASKO)” pirmajā daļā pieņemto lēmumu 

par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, 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 apdrošināšanas gadījumam, izmaksāt 

apdrošināšanas atlīdzību atbilstoši Sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās 

atbildības obligātās apdrošināšanas likuma, Līguma un Iepirkuma dokumentu 

noteikumiem (turpmāk tekstā – Darbi) un Pasūtītājs (turpmāk tekstā - Apdrošinājuma 

ņēmējs) apņemas maksāt apdrošināšanas prēmiju (līgumcenu) Līgumā noteiktajā veidā, 

termiņos un apmērā, kā arī izpildīt citas Līgumā noteiktās saistības. 

1.2. Apdrošinājuma ņēmējs Vienošanās ietvaros saskaņā ar iepirkuma nolikumu un 

Pievienošanās protokolu (Līguma Pielikums Nr.4) ir: 

1.2.1.  Madonas novada Aronas pagasta pārvalde; 

1.2.2. Madonas novada Barkava pagasta pārvalde; 

1.2.3. Madonas novada Bērzaunes pagasta pārvalde; 

1.2.4. Madonas novada Dzelzavas pagasta pārvalde; 

1.2.5. Madonas novada Kalsnavas pagasta pārvalde; 

1.2.6. Madonas novada Lazdonas pagasta pārvalde; 

1.2.7. Madonas novada Liezēres pagasta pārvalde; 

1.2.8. Madonas novada Ļaudonas pagasta pārvalde; 

1.2.9. Madonas novada Mārcienas pagasta pārvalde; 

1.2.10. Madonas novada Mētrienas pagasta pārvalde; 

1.2.11. Madonas novada Ošupes pagasta pārvalde; 

1.2.12. Madonas novada Praulienas pagasta pārvalde; 

1.2.13. Madonas novada Sarkaņu pagasta pārvalde; 

1.2.14. Madonas novada Vestienas pagasta pārvalde; 

1.2.15. Madonas novada pašvaldība (Administrācija un pilsētā esošās iestādes). 

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

apdrošināšanas polises Apdrošinātājs izsniedz attiecīgajam Apdrošinājuma ņēmējam 

(attiecīgajai pagasta pārvaldei vai pašvaldības Administrācijai). 
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1.4. Ne vēlāk kā 30 dienu laikā no dienas, kad saņemts pieteikums par negadījumu, 

Apdrošinātājam ir pienākums rakstiski informēt Apdrošinājuma ņēmēju vai Apdrošināto 

par papildu dokumentiem, kas nepieciešami, lai varētu pieņemt lēmumu par 

apdrošināšanas atlīdzības izmaksu. 

1.5. 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 Apdrošinātāja pieprasīto, dokumentu saņemšanas dienas. 

 

2. LĪGUMCENA 

2.1. Kopējā Līgumcena par Līguma Darbu izpildi ir euro 3 220,98 (trīs tūkstoši divi simti 

divdesmit euro, 98 centi). Līgumcena Darbu izpildei ir pamatota ar Izpildītāja finanšu 

piedāvājumu.  

2.2. Par civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu (OCTA)  katrs Apdrošinājuma ņēmējs 

slēdz līgumu (polisi) un pats veic samaksu par savā valdījumā esošiem 

transportlīdzekļiem saskaņā ar Apdrošinātāja piedāvājumā, kas iesniegts Iepirkumā, 

norādītājām cenām. 

2.3. Apdrošinājuma ņēmējs nepieciešamības gadījumā Līguma darbības laikā var veikt 

izmaiņas apdrošināmo objektu sarakstā. Apdrošinātāja piedāvājumā norādītā un 

Iepirkumā apstiprinātā vienības cena attiecīgajam transportlīdzeklim līguma izpildes laikā 

nav grozāma. Apdrošināmo objektu saraksta izmaiņu gadījumā apdrošināšanas polisi 

slēdz atbilstoši Tehniskās specifikācijas 6.punktā paredzētajam. 

2.4. Apdrošināmo objektu sarakstā izdarīto grozījumu (izmaiņu) rezultātā atbilstoši tiek 

grozīta kopējā Līgumcena. 

2.5. Apdrošināšanas līguma (polises) un apdrošināšanas noteikumi nedrīkst būt pretrunā 

Iepirkuma dokumentācijas un Līguma noteikumiem. Ja tiek konstatētas pretrunas starp 

noteikumiem, par prioritāriem ir jāuzskata Iepirkuma dokumentācijas un Līguma 

noteikumi. 

 

3. MAKSĀJUMI 

3.1. Katrs apdrošinājuma ņēmējs atsevišķi veic savas apdrošināšanas prēmijas samaksu. 

3.2. Apdrošināšanas prēmijas samaksu veic vienā maksājumā. 

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

tādējādi nepalielinās līgumcena (apdrošināšanas prēmija). 

3.4. Apdrošināšanas prēmijas precīzi maksājumu termiņi ir noteikti apdrošināšanas līgumā 

(polisē). 

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

bankā. 

3.6. Pasūtītāju intereses līguma izpildē pārstāv Līguma 7.1.punktā norādītā persona, saņemot 

kopējo atlīdzību 10% apmērā no Līgumā parakstīto apdrošināšanas prēmiju apjoma. 

3.7.  Apdrošinātājs samaksā Līguma 7.1.punktā norādītajai personai Līguma 3.6.punktā 

norādīto atlīdzību par visu pasūtītāja apdrošināšanas līgumu (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 7.2.punktā norādīto personu vienojas atsevišķi. 
 

4. LĪGUMA TERMIŅŠ UN IZBEIGŠANA 

4.1. Apdrošināšanas periods ir noteikts Iepirkuma Tehniskajā specifikācijā. 

4.2. Līgums stājas spēkā saskaņā ar Iepirkuma Tehniskajā specifikācijā noteikto un ir spēkā līdz 

pušu saistību pilnīgai izpildei. 
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4.3. Jebkurš no Apdrošinājuma ņēmējiem, nosūtot Apdrošinātājam rakstisku paziņojumu, ir 

tiesīgs vienpusēji pirms termiņa izbeigt Līgumu, ja Apdrošinātājs nepilda Līguma 

noteikumus vai apdrošināšanas līgumu (polises) noteikumus, kuri nav pretrunā ar Līgumā 

vai Iepirkuma dokumentos noteikto. 

4.4. Līgumu var izbeigt arī, Pusēm par to savstarpēji vienojoties, vai atbilstoši likumā „Par 

apdrošināšanas līgumu” noteiktajam. 

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

 

5. CITI NOTEIKUMI 

5.1. Puses garantē, ka tām ir attiecīgās pilnvaras, lai slēgtu Līgumu un uzņemtos tajā noteiktās 

tiesības un pienākumus, kā arī, ka tiem ir iespējas veikt Līgumā noteikto saistību izpildi. 

5.2. Puses vienojas, ka Līgums kopā ar tā pielikumiem, kā arī Līguma izpildes laikā iegūtā 

informācija ir konfidenciāla un šī informācija nedrīkst tikt izpausta trešajām personām. 

Šajā punktā noteiktie ierobežojumi neattiecas uz gadījumiem, kad kādai no Pusēm 

informācija ir jāpublisko saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošiem normatīvajiem 

tiesību aktiem. 

5.3. Puses ir atbildīgas par to darbības un/vai bezdarbības rezultātā nodarītajiem tiešajiem 

zaudējumiem. 

5.4. Jebkuras izmaiņas vai papildinājumi Līgumā jānoformē rakstiski un jāparaksta Pusēm. 

Šādas izmaiņas un papildinājumi ar to parakstīšanas brīdi kļūst par Līguma neatņemamu 

sastāvdaļu. Līguma grozīšana ir pieļaujama līguma projektā paredzētajos gadījumos un 

kārtībā, ievērojot Publisko iepirkumu likuma 67.1pantu. 

5.5. Jautājumi, kuri nav atrunāti Līgumā, tiek risināti savstarpēju sarunu ceļā atbilstoši 

Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem tiesību aktiem. 

5.6. Līguma izpildes laikā radušos strīdus Puses risina vienojoties vai, ja vienošanās nav 

iespējama, strīdu izskata Latvijas Republikas tiesā.  

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

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

Sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas 

likums un saskaņā ar to izdotie noteikumi. 

5.8. Visas Pušu sarunas, vienošanās, sarakste un citas darbības attiecībā uz Līguma 

noslēgšanu un Līguma priekšmetu, kas veiktas pirms Līguma noslēgšanas, zaudē 

juridisko spēku pēc Līguma parakstīšanas. Šis noteikums neattiecas uz Iepirkuma 

dokumentiem un Pretendenta iesniegto piedāvājumu tajā. 

5.9. Kādam no Līguma noteikumiem zaudējot spēku tiesību normatīvo aktu izmaiņu 

gadījumā, Līgums nezaudē spēku tā pārējos punktos un šādā gadījumā Pusēm ir 

pienākums piemērot Līgumu atbilstoši spēkā esošo normatīvo tiesību aktu prasībām. 

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

tas nekavējoties jāpaziņo otrai Pusei. 

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

noteikumiem. 

5.12. Līgums ir sagatavots uz 4 (četrām) lappusēm, parakstīts 3 (trīs) eksemplāros, no kuriem 

divi ir Pasūtītājam, bet viens eksemplārs Apdrošinātājam. Visiem Līguma eksemplāriem 

ir vienāds juridisks spēks. 

 

6. KONTAKTPERSONAS 

6.1. 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 37.09.2013.izsniegto pilnvaru (apdrošināšanas brokera pilnvarojums, 
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Nr.MNP/2.1.3.4./13/2528) veic visu pasūtītāja apdrošināšanas līgumu apkalpošanu un 

pārraudzību. 

6.2. Pasūtītāja pilnvarotā persona – apdrošināšanas brokera vārds un kontaktinformācija: 

Ričards Stalts; e-pasts: ricards.stalts@amserv.lv. 

6.3. Apdrošinājuma ņēmēja atbildīgā persona Līguma izpildē ir: Dace Šņepste; 

tel.nr.26322550; fakss: 64821923; e-pasts: dace.snepste@bta.lv.  

 

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

7.1. PIELIKUMS Nr.1 – Iepirkuma sarakstes kopija (uz 1 (vienas) lapas). 

7.2. PIELIKUMS Nr.2 – Iepirkuma nolikuma ar pielikumiem kopija (uz 20 (divdesmit) 

lapām). 

7.3. PIELIKUMS Nr.3 – Pretendenta piedāvājuma kopija (uz 13 (trīspadsmit) lapām). 

7.4. PIELIKUMS Nr.4 - Apdrošinājuma ņēmēju Pievienošanās protokoli (katrs uz 1 (vienas) 

lapas). 

 

8. PUŠU REKVIZĪTI UN PARAKSTI 

 

 

Madonas novada pašvaldība 

Reģistrācijas Nr. LV 90000054572 

Adrese:  Saieta laukums 1, Madona, 

Madonas novads, LV- 4801 

 

 

AS “SEB banka” Madonas filiāle 

Konts Nr. LV37 UNLA 0030 9001 3011 6 

Kods UNLALV2X 

 

Izpilddirektors 

 

 

 

Ā. Vilšķērsts _____________________  

„BTA Insurance Company” SE 

Reģistrācijas Nr.40003159840 

Adrese: Juridiskā adrese: K. Valdemāra iela 

63, Rīga, LV-1142; 

Kontaktadrese: Saules iela 16, Madona, 

Madonas novads, LV-4801. 

AS “SEB banka” 

Konts Nr. LV61 UNLA 0002 0204 6760 9 

Kods  UNLALV2X 

 

Valdes priekšsēdētājs 

 

 

 

J.Lucaus ______________________  
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PIEVIENOŠANĀS PROTOKOLS Nr. 
Madonā 

2014.gada __.jūnijā 

 

Apdrošinājuma ņēmējs – Madonas novada______________ pagasta pārvalde, reģistrācijas 

Nr._______________, adrese: __________________________________________________, 

tās vadītāja/s ________________________ personā, kurš/a rīkojas saskaņā ar pagasta 

pārvaldes Nolikumu, ar pievienošanās protokola parakstīšanu:  

 

1. kļūst par Apdrošinājuma ņēmēju Vispārīgās vienošanās līguma „Madonas novada 

pašvaldības transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības obligātā apdrošināšana 

(OCTA)” Nr. 2.4.5./164-14 ietvaros; 

 

2.  atzīst par saistošiem un pieņemamiem iepirkuma „Transportlīdzekļu īpašnieku 

civiltiesiskās atbildības obligātā apdrošināšana (OCTA) un sauszemes transporta 

brīvprātīgā apdrošināšana (KASKO)”, identifikācijas numurs MNP2014/15, noteikumus 

un rezultātus; 

 

3. apliecina, ka ir iepazinusies ar Vispārīgās vienošanās saturu, pilnībā to saprot un atzīst 

par pilnībā izpildāmu; 

 

4. apņemas ievērot visas vispārīgās vienošanās prasības.  

 

5. Pievienošanās protokols ir sagatavots uz 1 (vienas) lappuses, parakstīts 3 (trīs) 

eksemplāros, no kuriem divi ir Pasūtītājam (viens Madonas novada pašvaldībai, otrs 

attiecīgajai pagasta pārvaldei), bet trešais eksemplārs Apdrošinātājam. 

 

 

 

 

Apdrošinājuma ņēmēja vārdā: 

 

Madonas novada_____________ pagasta pārvaldes vadītājs/a 

 

                                                    

                                                      _________________________      (___________________) 

 

 
 


