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VISPĀRĪGĀ VIENOŠANĀS (LĪGUMS) Nr. 2.4.5./227-16 
Madonas novada pašvaldības nekustamā un kustamā īpašuma apdrošināšana 

Madonā 

  2016.gada 28.oktobrī 

 

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.MNP2016/39 “Madonas novada pašvaldības 

nekustamā un kustamā īpašuma apdrošināšana” dokumentu prasībām, Apdrošinātāja 

piedāvājumu un iepirkumu komisijas 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 arī – Vispārīgā vienošanās vai 

Līgums, par sekojošo: 

1. LĪGUMA PRIEKŠMETS 
1.1. Apdrošinātājs apņemas saistības, iestājoties apdrošināšanas gadījumam, izmaksāt 

Apdrošinājuma ņēmējam apdrošināšanas atlīdzību atbilstoši Līguma un tā 

pielikumu 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 protokoliem (Pielikums Nr.4) ir: 

Nr. 

p.k. 
Pasūtītāja nosaukums 

Reģistrācijas 

numurs 
Juridiskā adrese: 

1.  Madonas novada pašvaldība 

(administrācija) 
90000054572 

Saieta laukums 1, Madona, Madonas 

novads, LV-4801 

2.  Madonas novada Aronas 

pagasta pārvalde 
90000021016 

Melioratoru iela 3, Kusa, Aronas 

pagasts, Madonas novads, LV-4847 

3.  Madonas novada Barkava 

pagasta pārvalde 
90000054407 

Brīvības iela 9, Barkava, Barkavas 

pagasts, Madonas novads, LV-4834 

4.  Madonas novada Bērzaunes 

pagasta pārvalde 
90000042304 

Aronas iela 1, Sauleskalns, Bērzaunes 

pagasts, Madonas novads, LV-4853 

5.  Madonas novada Dzelzavas 

pagasta pārvalde 
90000020913 

Kļavu iela 4, Dzelzava, Dzelzavas 

pagasts, Madonas novads, LV-4873 

6.  Madonas novada Kalsnavas 

pagasta pārvalde 
90000042272 

Pārupes iela 2, Jaunkalsnava, Kalsnavas 

pagasts, Madonas novads, LV-4860 

7.  Madonas novada Lazdonas 

pagasta pārvalde 
90000020947 

Meža iela 2, Lazdona, Lazdonas 

pagasts, Madonas novads, LV-4824 

8.  Madonas novada Liezēres 

pagasta pārvalde 
90000054233 

„Ozolkalns”, Liezēre, Liezēres pagasts, 

Madonas novads, LV- 4884 

9.  Madonas novada Ļaudonas 

pagasta pārvalde 
 90000054746 

Dzirnavu iela 2, Ļaudona, Ļaudonas 

pagasts, Madonas novads, LV-4862 

10.  Madonas novada Mārcienas 

pagasta pārvalde 
90000054695 

Jaunā iela 1, Mārciena, Mārcienas 

pagasts, Madonas novads, LV-4852 
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11.  Madonas novada Mētrienas 

pagasta pārvalde 
90000054731 

Mētru iela 1, Mētriena, Mētrienas 

pagasts, Madonas novads, LV-4865 

12.  Madonas novada Ošupes 

pagasta pārvalde 
90000042319 

Skolas iela 4, Degumnieki, Ošupes 

pagasts, Madonas novads, LV-4833 

13.  Madonas novada Praulienas 

pagasta pārvalde 
90000020970 

Kalna iela 2, Prauliena, Praulienas 

pagasts, Madonas novads, LV- 4825 

14.  Madonas novada Sarkaņu 

pagasta pārvalde 
90000054572 

Biksēre, Biksēres ciems, Sarkaņu 

pagasts, Madonas novads, LV-4870 

15.  Madonas novada Vestienas 

pagasta pārvalde 
90000042287 

Pagastmāja, Vestienas pagasts, 

Madonas novads, LV-4855 

1.3. Katrs Apdrošinājuma ņēmējs, parakstot Pievienošanās protokolu, piekrīt un 

apņemas ievērot Iepirkuma dokumentu un vispārīgās vienošanās Līguma un tā 

pielikumu noteikumus, uzņemoties atbildību par Līguma izpildi savas kompetences 

robežās. 

1.4. Madonas novada teritoriālajās vienībās (pagastos, pilsētā) apdrošinātā nekustamā 

un kustamā īpašuma apdrošināšanas polises Apdrošinātājs izsniedz attiecīgajam 

Apdrošinājuma ņēmējam (attiecīgajai pagasta pārvaldei vai pašvaldības 

Administrācijai). 

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

Apdrošinātājam ir pienākums rakstveidā informēt Apdrošinājuma ņēmēju par 

papildu dokumentiem, kas nepieciešami, lai varētu pieņemt lēmumu par 

apdrošināšanas atlīdzības izmaksu. 

1.6. 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 9 289,96 (deviņi tūkstoši 

divi simti astoņdesmit deviņi euro, 96 centi) bez PVN. Saskaņā ar Pievienotās 

vērtības nodokļa likuma 52.panta 20.punktu apdrošināšanas pakalpojumus neapliek 

ar pievienotās vērtības nodokli. Līgumcena Darbu izpildei ir pamatota ar Izpildītāja 

finanšu piedāvājumu un saskaņā ar Iepirkuma nolikuma noteikumiem nav koriģēta, 

jo aritmētiskas kļūdas nav konstatētas.  

2.2. Katrs Apdrošinājuma ņēmējs veic savas līgumcenas (apdrošināšanas prēmijas) 

samaksu saskaņā ar Apdrošinātāja piedāvājumā, kas iesniegts Iepirkumā, un šajā 

Līgumā norādītājām cenām. 

2.3. Apdrošinājuma ņēmējs nepieciešamības gadījumā Līguma darbības laikā var veikt 

izmaiņas apdrošināmo objektu sarakstā. Apdrošināmo objektu saraksta izmaiņu 

gadījumā tiek piemērota Apdrošinātāja piedāvājumā norādītā un Iepirkumā 

apstiprinātā vienības cena (tarifs) euro __________ nekustamajam īpašumam 

un euro _______________ kustamajam īpašumam. 
2.4. Apdrošināmo objektu sarakstā izdarīto grozījumu (izmaiņu) rezultātā atbilstoši 

mainās kopējā līgumcena attiecīgajam Apdrošinājuma ņēmējam. 

2.5. Nedrīkst piemērot tādus Apdrošināšanas līguma un/vai apdrošināšanas noteikumus, 

kuri ir pretrunā Iepirkuma dokumentācijas un Līguma noteikumiem, tādējādi 

samazinot pasūtītājam Iepirkuma dokumentācijā paredzēto labumu. 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. 
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3.2. Apdrošināšanas prēmijas samaksu veic četros vienādos maksājumos viena 

kalendārā gada laikā t.i., novembrī, februārī, maijā un augustā, ja Apdrošinājuma 

ņēmējs un Apdrošinātājs nav vienojušies par citu maksājumu skaitu. 

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

un grafiku, ja tādējādi nepalielinās līgumcena (apdrošināšanas prēmija). 

3.4. Apdrošināšanas prēmijas precīzi maksājumu termiņi ir noteikti apdrošināšanas 

līgumā. 

3.5. Apdrošināšanas prēmijas samaksu veic, pārskaitot to uz Līgumā norādīto 

Apdrošinātāja kontu bankā. 

4. APAKŠUZŅĒMĒJI 

4.1. Ja Apdrošinātājs Līguma saistību izpildē iesaista apakšuzņēmējus, Apdrošinātājs 

atbild par apakšuzņēmēju darbību/bezdarbību kā par paša darbību/bezdarbību, kā 

arī veic to darbu apmaksu.  

4.2. Pasūtītājs ir tiesīgs pieprasīt Izpildītājam nomainīt jebkuru piesaistīto 

apakšuzņēmēju, ja tas pieļauj būtiskus defektus un/vai trūkumus darbos. 

4.3. Personāla vai apakšuzņēmēja nomaiņu vai jauna apakšuzņēmēja piesaisti drīkst 

veikt tikai atbilstoši Publisko iepirkumu likuma regulējumam.  

4.4. Izpildītājam personāla vai apakšuzņēmēja nomaiņai, vai jauna apakšuzņēmēja 

piesaistei ir jāprasa pasūtītāja rakstveida piekrišana, ja tā ir vajadzīga atbilstoši 

Publisko iepirkumu likuma 68.panta otrajai daļai. 

4.5. Lai Izpildītājs saņemtu pasūtītāja piekrišanu personāla vai apakšuzņēmēja maiņai, 

vai jauna apakšuzņēmēja piesaistei, viņš Pasūtītājam iesniedz visu nepieciešamo 

dokumentāciju, kas ir vajadzīga atbilstības pārbaudei katrā konkrētajā gadījumā. 

4.6. Pasūtītājs rakstveidā piekrīt personāla vai apakšuzņēmēja maiņai vai jauna 

apakšuzņēmēja iesaistei atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 20.pantā un 68.pantā 

noteiktajam. 

5. LĪGUMA TERMIŅŠ UN IZBEIGŠANA 

5.1. Līgums stājas spēkā 2016.gada 2.novembrī un ir spēkā līdz pilnīgai saistību izpildei. 

5.2.  Apdrošināšanas periods ir no 2016.gada 2.novembra līdz 2017.gada 1.novembrim. 

5.3. Jebkurš no Apdrošinājuma ņēmējiem, iepriekš nosūtot Apdrošinātājam rakstisku 

paziņojumu, ir tiesīgs vienpusēji pirms termiņa izbeigt savstarpējās līgumattiecības, 

ja Apdrošinātājs nepilda Līguma noteikumus vai Apdrošināšanas līguma 

noteikumus, tādējādi samazinot pasūtītājam Iepirkuma dokumentācijā paredzēto 

labumu. 

5.4. Apdrošinātājs, iepriekš nosūtot Apdrošinājuma ņēmējam rakstisku paziņojumu, ir 

tiesīgs vienpusēji pirms termiņa izbeigt savstarpējās līgumattiecības ar konkrēto 

Apdrošinājuma ņēmēju, ja tas nepilda Līguma noteikumus, piemēram, noteiktajā 

termiņā neveic apdrošināšanas prēmijas samaksu atbilstoši Līguma noteikumiem. 

5.5. Līgums pirms termiņa vienpusēji tiek izbeigts paziņojuma kārtībā pēc noteiktā 

termiņa notecēšanas. Līgums ir uzskatāms par izbeigtu 20.(divdesmitajā) dienā no 

paziņojuma nosūtīšanas dienas, ja vien Līguma izbeigšanas iemesls nav novērsts. 

Apdrošinājuma ņēmējs un Apdrošinātājs veic savstarpējos gala norēķinus uz 

Līguma pirmstermiņa izbeigšanas dienu.  

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

apdrošināšanas līgumu” noteiktajam. 

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

6. CITI NOTEIKUMI 

6.1. 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 šajā Līgumā 

noteikto saistību izpildi. 

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

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

tiešajiem zaudējumiem. 

6.4. 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 tikai, ievērojot Publisko 

iepirkumu likuma 67.1pantā noteikto. 

6.5. Jautājumi, kas nav atrunāti šajā Līgumā, tiek risināti savstarpēju sarunu ceļā 

atbilstoši Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem tiesību aktiem. 

6.6. Visiem paziņojumiem, kas attiecas uz pušu pretenzijām vai Līguma pirmstermiņa 

izbeigšanu, ko puses sūta viena otrai saskaņā ar Līgumu, ir jābūt rakstiski un tiem ir 

jābūt nodotiem personīgi vai nosūtītiem ierakstītā sūtījumā ar pasta starpniecību uz 

Līgumā norādītajām pušu adresēm. Paziņojums tiek uzskatīts par saņemtu dienā, 

kad paziņojums nodots personīgi vai, ierakstīta sūtījuma nosūtīšanas gadījumā, 

trešajā dienā, skaitot no dienas, kad paziņojums nodots pastā.  

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

iespējama, strīdu izskata Latvijas Republikas tiesā.  

6.8. Likums, kuru puses piemēros no apdrošināšanas līguma izrietošo līgumisko 

attiecību regulēšanai, ir Latvijas Republikas likums „Par apdrošināšanas līgumu”. 

6.9. 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. 

6.10. Iepirkuma dokumentos noteiktās prasības ir spēkā visā Līguma izpildes laikā arī 

tad, ja Iepirkuma nolikums Līgumam nav pievienots kā pielikums. 

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

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

pienākums piemērot Līgumu atbilstoši attiecīgajā brīdī spēkā esošo normatīvo 

tiesību aktu prasībām. 

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

vai kontaktpersona, tad tas nekavējoties jāpaziņo otrai Pusei. 

6.13. Līgums ir sagatavots latviešu valodā uz 5 (piecām) lappusēm, parakstīts 3 (trīs) 

eksemplāros, no kuriem divi ir Pasūtītājam, bet viens eksemplārs Apdrošinātājam. 

Visiem Līguma eksemplāriem ir vienāds juridisks spēks. 

7. KONTAKTPERSONAS 

7.1. 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 15.04.2016. līgumu par apdrošināšanas brokera 

pakalpojumiem veic visu pasūtītāja apdrošināšanas līgumu apkalpošanu un 

pārraudzību, saņemot kopējo atlīdzību 20% apmērā no Līgumā noteiktās līgumcenas 

(parakstītās apdrošināšanas prēmijas). 

7.2. Apdrošinātājs samaksā pasūtītāja apdrošināšanas brokerim Līguma 7.1.punktā 

norādīto atlīdzību par visu pasūtītāja apdrošināšanas līgumu apkalpošanu un 

pārraudzību Līguma darbības laikā. Par atlīdzības samaksas veidu un kārtību 

Apdrošinātājs ar apdrošināšanas brokeri vienojas atsevišķi. 

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

________________________________________________ . 

7.4. Apdrošinātāja atbildīgā persona Līguma izpildē ir: ________________________ 
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_____________________________.  

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

8.1.  PIELIKUMS Nr.1 - Madonas novada pašvaldības nekustamā un kustamā īpašuma 

detalizētie saraksti (nepublicējamā daļa) uz 21 (divdesmit 

vienas) lapas. 

8.2.  PIELIKUMS   Nr.2 - Iepirkuma sarakste uz 8 (astoņām) lapām. 

8.3.  PIELIKUMS  Nr.3 - Pretendenta piedāvājuma kopija Iepirkumā (Līgumam tiek 

pievienota atsevišķi) uz 31 (trīsdesmit vienas) lappuses. 

8.4.  PIELIKUMS Nr.4 - Apdrošinājuma ņēmēju Pievienošanās protokoli (Līgumam tiek 

pievienoti atsevišķi), katrs uz 1 (vienas) lapas. 

9. 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 

AAS “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   

 

Amats 

 

 

 

 

______________________ V.Uzvārds 


