
 

 

LĪGUMS NR.LIG-IEP/2018/___________ 

Par sauszemes transportlīdzekļu īpašnieka civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu 

 

 

Rīgā         2018. gada __________ 

 

RP SIA “Rīgas satiksme”, reģistrācijas Nr.40003619950, turpmāk tekstā – Pasūtītājs, kuras 

vārdā rīkojas -, no vienas puses, un 

 Apdrošināšanas akciju sabiedrība "BALTA", reģistrācijas Nr. 40003049409, turpmāk 

tekstā – Apdrošinātājs, kuras vārdā rīkojas -, no otras puses, 

kopā un atsevišķi tekstā turpmāk tekstā sauktas Puses, pamatojoties uz atklāta konkursa  “Par 

tiesībām veikt RP SIA „Rīgas satiksme” sauszemes transportlīdzekļu īpašnieka civiltiesiskās 

atbildības obligāto apdrošināšanu” (ID Nr. RS/2018/28) rezultātiem, noslēdz šādu Līgumu: 

 
1. Līguma priekšmets 

1.1. Apdrošinātājs veic Pasūtītājam piederošo un uz nomas vai cita tiesiska pamata lietoto 

sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu 

atbilstoši tā piedāvājumā atklātam konkursam, iepirkuma identifikācijas Nr. , līgumā un spēkā 

esošajos normatīvajos aktos noteiktajām prasībām. 

1.2. Apdrošinātājs nodrošina neierobežotu un Sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās 

atbildības obligātās apdrošināšanas likuma prasībām atbilstošu polises darbību Eiropas 

Ekonomikas Zonas teritorijā un citās valstīs, kas pievienojušās 2002.gada 30.maija 

daudzpusējam nolīgumam starp Eiropas Ekonomikas zonas dalībvalstu un citu asociēto valstu 

nacionālajiem apdrošināšanas birojiem. 

1.3. Apdrošināšanas pakalpojumi tiek sniegti atsevišķu daļu veidā, pamatojoties uz Pasūtītāja 

pilnvarotās personas pasūtījumiem. Apdrošinātājam ir jānodrošina sauszemes 

transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas līgumu 

noslēgšana/atjaunošana polisēm, kuru darbības termiņš sāksies periodā no 2018. gada 

26.novembra līdz 2019. gada 25.novembrim. 

1.4. Līguma 1.pielikumā norādīts orientējošais Pasūtītāja transportlīdzekļu skaits un Puses piekrīt, 

ka tas var mainīties atbilstoši faktiskajai situācijai bez papildu grozījumu izdarīšanas šajā 

Līgumā. 

1.5. Sauszemes transportlīdzekļu īpašnieka civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas 

polises (turpmāk – Polise) darbības termiņš nav garāks par vienu apdrošināšanas gadu.  

 

2. Pušu tiesības un pienākumi 

2.1. Apdrošinātāja pienākumi: 

2.1.1. noformēt un izsniegt Polises apdrošinātajiem transportlīdzekļiem ne vēlāk kā vienas darba 

dienas laikā no Pasūtītāja pilnvarotās personas pieteikuma saņemšanas dienas; 

2.1.2. nodrošināt, ka Polise stājas spēkā ne vēlāk kā Pasūtītāja pilnvarotās personas pieteikumā 

noteiktajā termiņā;  

2.1.3. pēc Polišu noformēšanas iesniegt Pasūtītājam rēķinus apmaksai; 

2.1.4. pēc Pasūtītāja pilnvarotās personas pieprasījuma pārtraukt Polises darbību un atmaksāt 

apdrošināšanas prēmijas neizmantoto daļu, kas aprēķināta pēc atlikušo apdrošināšanas līguma 



darbības dienu skaita, neieturot par šo pakalpojumu komisijas (administratīvo izdevumu) 

maksu, vai, apdrošinot jaunu transportlīdzekli, attiecīgi par neizmantotās prēmijas daļu 

samazināt maksājamo apdrošināšanas prēmiju; 

2.1.5. apdrošināšanas gada pēdējā mēnesī iesniegt apdrošināšanas gada bilanci, norādot kopējo 

samaksāto gada prēmiju un veiktās izmaksas par apdrošinātajiem transporta līdzekļiem; 

2.1.6. reizi ceturksnī iesniegt Pasūtītājam detalizētus pārskatus gan elektroniskā, gan papīra formā 

par iepriekšējā ceturksnī apdrošinātajiem transportlīdzekļiem, pārtrauktajiem līgumiem un 

sakarā ar to neizmantotajām apdrošināšanas prēmijām; 

2.1.7. ja Apdrošinātājam ir nepieciešams novērtēt transportlīdzekli pēc ceļu satiksmes negadījuma, 

Apdrošinātājs transportlīdzekļa novērtēšanu veic ne vēlāk kā 3 (trīs) darba dienu laikā pēc 

ceļu satiksmes negadījuma Pasūtītāja pilnvarotās personas norādītajā adresē; 

2.1.8. neiesniegt regresa prasību pret Pasūtītāju Sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās 

atbildības obligātās apdrošināšanas likuma 41. panta 1. daļas 2. punkta a, b, un c apakšpunktos 

nosauktajos gadījumos, kā arī gadījumos, kad transportlīdzeklis izraisījis ceļu satiksmes 

negadījumu Pasūtītāja autovadītāja rupjas neuzmanības dēļ. 

2.2. Pasūtītāja pienākumi: 

2.2.1. Līguma 3.punktā noteiktajā kārtībā apmaksāt Apdrošinātājam apdrošināšanas prēmijas 

atbilstoši izsniegtajiem rēķiniem par Polisēm. 

 

3. Līguma cenas un norēķinu kārtība 

3.1. Apdrošināšanas pakalpojuma cenas noteiktas Līguma 1.pielikumā, kas ir Līguma 

neatņemama sastāvdaļa. 

3.2. Pasūtītājs samaksā Apdrošinātājam apdrošināšanas prēmiju par Apdrošinātāja noformētajām 

Polisēm 30 dienu laikā no Polišu noformēšanas dienas, pamatojoties uz Apdrošinātāja 

iesniegto rēķinu, ja ir izpildīti visi Līguma nosacījumi. 

3.3. Izrakstot rēķinu atbilstoši 3.2.punktā noteiktajai kārtībai, Apdrošinātājam jāatrēķina 

neizmantoto apdrošināšanas prēmiju daļas, kuras jāatmaksā Pasūtītājam, anulējot attiecīgajā 

laika periodā izrakstītās un pilnībā vai daļēji apmaksātās Polises. 

3.4. Pēc Pasūtītāja pilnvarotās personas pieprasījuma Apdrošinātājam jānodrošina atsevišķu 

rēķinu izrakstīšana, ņemot vērā transportlīdzekļu izmantošanas veidu (sabiedriskais 

transports, saimnieciskais transports, dienesta automašīnas). 

3.5. Pasūtītājs kārtējo Apdrošinātāja izrakstīto rēķinu apmaksu veic, ja tiek ievēroti 2.1.6.punktā 

noteikto pārskatu iesniegšanas termiņi. 

3.6. Nepieciešamības gadījumā apdrošināšanas gada beigās Puses veic kopējās apdrošināšanas 

prēmijas rēķinu salīdzināšanu, Pusēm par to sastādot aktu. 

4. Pušu atbildība un līguma konfidencialitāte 

4.1. Puses pilnā mērā ir atbildīgas par pielīgto Līguma saistību izpildi un zaudējumiem, kas tās 

vainas dēļ ir radušies otrai Pusei. 

4.2. Apdrošinātājs apņemas neizpaust trešajām personām informāciju, kas ir saistīta ar Līguma 

saistību izpildi, bez Pasūtītāja atļaujas, kā arī nodrošināt informācijas par Līguma ietvaros 

sniegtajiem apdrošināšanas pakalpojumiem, t.sk., apdrošināto transportlīdzekļu reģistrācijas 

datus, neizsniegšanu trešajām personām. 

4.3. Ja Apdrošinātājs šī Līgumā noteiktajā termiņā nav apdrošinājis Pasūtītāja transportlīdzekli un 

noformējis Polisi, Apdrošinātājs maksā Pasūtītājam līgumsodu 0,1% (nulle komats viena 



procenta) apmērā no šī savlaicīgi neapdrošinātā transportlīdzekļa kopējās gada 

apdrošināšanas prēmijas par katru nokavēto dienu. 

4.4. Ja Pasūtītājs šī Līguma 3.2. punktā noteiktajā termiņā nav veicis apdrošināšanas prēmiju 

maksājumus, Pasūtītājs maksā Apdrošinātājam līgumsodu 0,1% (nulle komats viena 

procenta) apmērā no nokavētā maksājuma par katru nokavēto dienu. 

4.5. Šajā Līgumā noteikto līgumsodu samaksa neatbrīvo Puses no to saistību pilnīgas izpildes un 

zaudējumu atlīdzības, kuri otrai Pusei radušies no līgumsaistību pārkāpuma. 

4.6. Pasūtītājs neuzņemas atbildību par Līguma 3.2.punktā noteiktā maksāšanas termiņa 

ievērošanu, ja nav iesniegts rēķins vai pārskats par apdrošinātajiem transportlīdzekļiem. 

4.7. Puses tiek atbrīvotas no atbildības par daļēju vai pilnīgu saistību neizpildi, ja šī neizpilde 

radusies ārkārtēju apstākļu ietekmes rezultātā, kurus Puses nevarēja paredzēt, novērst, 

ietekmēt un par kuru rašanos nenes atbildību, kā stihiskas nelaimes, plūdi, valsts vai 

pašvaldības izdoti normatīvie akti u.c. apstākļi. Par minēto apstākļu iestāšanos nekavējoši 

rakstiski jāinformē otra Puse. Ja nepārvaramās varas apstākļi darbojas ilgāk kā 6 mēnešus, 

katrai Pusei ir tiesības lauzt līgumu, paziņojot par to otrai Pusei 30 dienas iepriekš. 

 

5. Strīdu izskatīšanas kārtība 

5.1. Visi strīdi un domstarpības, kas var rasties par šo Līgumu vai sakarā ar to, tiek risināti 

savstarpēju sarunu ceļā. 

5.2. Ja strīdu nevar atrisināt sarunu ceļā, tas tiek nodots izskatīšanai Latvijas Republikas tiesā 

normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. 

 

6. Līgumslēdzēju pušu paziņojumi un pilnvarotās personas 
 

6.1. Visus ar Līgumu saistītos Pušu savstarpējos paziņojumus nosūta rakstiski uz šajā līgumā 

norādīto adresi vai citu adresi, ko viena Puse ir paziņojusi otrai Pusei. 

6.2. Puses apņemas nekavējoties paziņot viena otrai par reģistrēto un pasta adrešu maiņu. 

6.3. Visi Pušu savstarpējie paziņojumi stājas spēkā tad, kad otra Puse ir saņēmusi attiecīgu vēstuli. 

6.4. Pasūtītāja pilnvarotā persona: -. 

6.5. Apdrošinātāja pilnvarotā persona: -. 

6.6.  Pušu pilnvarotie pārstāvji ir atbildīgi par šī Līguma izpildes uzraudzīšanu. 

6.7. Pasūtītāja pilnvarotās personas, kuras šī Līguma darbības laikā būs tiesīgas parakstīt 

Pasūtītājam izsniegtās apdrošināšanas polises Pasūtītāja vārdā, noteiktas Līguma 2.pielikumā, 

kas ir šī Līguma neatņemama sastāvdaļa. 

6.8. Ja Līguma darbības laikā mainās Pušu pilnvarotās personas vai to kontaktinformācija, par to 

rakstiski tiek paziņots otrai Pusei. 

 

7. Nobeiguma noteikumi 

7.1. Jebkuri Līguma grozījumi un papildinājumi izdarāmi rakstveidā, abpusēji parakstāmi un 

pievienojami Līgumam, kļūstot par Līguma neatņemamu sastāvdaļu. 

7.2. Līgums stājas spēkā ar 2018. gada 26.novembri un tā darbības termiņš ir 1 (viens) gads. 

Līguma darbības laikā noslēgtās apdrošināšanas polises ir spēkā līdz Pušu saistību pilnīgai 

izpildei.  



7.3. Līgums var tikt izbeigts pirms termiņa, Pusēm savstarpēji vienojoties. 

7.4. Pasūtītājs var izbeigt šo Līgumu, iepriekš 30 (trīsdesmit) dienas par to rakstveidā paziņojot 

Apdrošinātājam. Pasūtītājs uz Līguma laušanas brīdi nesamaksāto apdrošināšanas prēmiju 

maksājumus veic Līguma 3. punktā noteiktajos termiņos. 

7.5. Neviena no Pusēm bez saskaņošanas ar otru Pusi nedrīkst nodot trešajai personai savas 

saistības, kas ir noteiktas ar šo Līgumu. 

7.6. Līgums ir saistošs kā Apdrošinātājam, tā Pasūtītājam, kā arī trešajām personām, kas ir Pušu 

tiesību un saistību pārņēmēji. 

7.7. Puses apņemas nekavējoties paziņot viena otrai par reģistrēto un pasta adrešu maiņu. 

7.8. Visus jautājumus, kas nav noregulēti šajā Līgumā, Puses risina saskaņā ar Latvijas Republikā 

spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem. 

7.9. Līgums sastādīts latviešu valodā divos eksemplāros katrai Pusei pa vienam eksemplāram, pie 

tam abiem eksemplāriem ir vienāds juridiskais spēks. 

 

8. Pušu juridiskās adreses un rekvizīti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


