
APSTIPRINĀTS 

ar Latvijas Bankas iepirkuma komisijas  

2017. gada  17. oktobra lēmumu, 

1. protokols  

 

 

I. Krastiņa 

Latvijas Bankas  

iepirkuma komisijas vadītāja 

 

 

IEPIRKUMA NOLIKUMS 

Par Latvijas Bankas transportlīdzekļu un sauszemes transportlīdzekļu īpašnieka 

obligāto civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu 

1. IEPIRKUMA IDENTIFIKĀCIJAS NUMURS 

1.1. LB/2017/90 

2. PASŪTĪTĀJS 

2.1. Latvijas Banka, K. Valdemāra ielā 2A, Rīgā, LV-1050  

3. IEPIRKUMA PRIEKŠMETS UN CPV KODS 

 

3.1. Latvijas Bankas transportlīdzekļu (tālāk tekstā – KASKO)  un sauszemes transportlīdzekļu 

īpašnieka obligātā civiltiesiskās atbildības (tālāk tekstā – OCTA) apdrošināšana saskaņā ar 

iepirkuma nolikuma (tālāk tekstā – nolikums) tehniskajā specifikācijā (nolikuma 1. pielikums) 

noteiktajām prasībām un iepirkuma līguma projektā (nolikuma 3. pielikums) iekļautajiem 

nosacījumiem. 

 

3.2. Iepirkuma priekšmetam atbilstošākais CPV kods – 66510000-8 "Apdrošināšanas 

pakalpojumi". 

4. LĪGUMA IZPILDES LAIKS UN VIETA  

4.1. Līguma izpildes laiks (apdrošināšanas periods): 

4.1.1. KASKO apdrošināšanai – 3 (trīs) gadi no 2018. gada 1. janvāra; 

4.1.2. OCTA apdrošināšanai – 3 (trīs) gadi saskaņā ar nolikuma 2. pielikuma 3. tabulā norādīto. 

4.2. Līguma izpildes vieta (apdrošināšanas darbības teritorija) – saskaņā ar nolikuma pielikumos 

norādīto. 

5. PIEDĀVĀJUMA IESNIEGŠANA 

5.1. Pretendents var iesniegt piedāvājumu tikai par visu iepirkuma priekšmetu kopumā. 

Piedāvājuma variantus iesniegt nav atļauts. 

5.2. Pretendenta piedāvājuma dokumenti:  
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5.2.1. nolikuma 2. pielikumā noteiktajai veidnei atbilstošs, pilnībā aizpildīts un parakstīts 

pretendenta piedāvājums; 

5.2.2. pretendentam izsniegto licenču kopijas iepirkuma priekšmetā paredzēto apdrošināšanas 

pakalpojumu sniegšanai vai norāde uz pretendenta reģistrācijas valsts apdrošinātāju uzraudzības 

institūcijas interneta vietnes adresi, kurā var pārliecināties par pretendentam izsniegto licenču 

apdrošināšanas pakalpojumu sniegšanai spēkā esamību; 

5.2.3. pretendenta apliecinājumu par visu risku paturēšanu vai risku pārapdrošināšanas plānu, 

norādot kādi riski kurā pārapdrošināšanas sabiedrībā tiks pārapdrošināti, kā arī 

pārapdrošināšanas sabiedrību reitingu un pārapdrošinātā riska daļu procentos, un apliecinājumu, 

ka pārapdrošināšanas līgumu noteikumi būs atbilstoši nolikuma pielikumos ietvertajām 

pasūtītāja prasībām. Pārapdrošināšanai jāizvēlas tikai tādas pārapdrošināšanas sabiedrības, kuru 

kredītreitings nav mazāks par Standard & Poor's noteikto ilgtermiņa kredītspējas novērtējumu 

"A-" vai līdzvērtīgu citas starptautiskas kredītreitingu aģentūras piešķirtu novērtējumu; 

5.2.4. ja pretendents, tā norādītā persona, uz kuras iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu, 

ka tā kvalifikācija atbilst prasībām, kas noteiktas nolikumā (tālāk tekstā – saistītā persona), vai 

personālsabiedrības biedrs, ja pretendents ir personālsabiedrība, nav reģistrēts Latvijas 

Republikā, izziņas, ko izsniegusi pretendenta, saistītās personas vai personālsabiedrības biedra, 

ja pretendents ir personālsabiedrība, reģistrācijas valsts kompetenta institūcija, kas apliecina, ka 

pretendentam, saistītajai personai vai personālsabiedrības biedram, ja pretendents ir 

personālsabiedrība, nav pasludināts maksātnespējas process, nav apturēta tā saimnieciskā 

darbība un tas netiek likvidēts;  

5.2.5. ja pretendents savas atbilstības no nolikuma izrietošajām pretendenta kvalifikācijas 

prasībām apliecināšanai balstās uz saistītās personas iespējām, pretendents piedāvājumā papildus 

iekļauj šādus dokumentus: 

5.2.5.1. saistītās personas un pretendenta parakstītu apliecinājumu vai vienošanos par sadarbību 

vai resursu nodošanu pretendenta rīcībā konkrētā līguma izpildei;  

5.2.5.2. nolikuma prasībām atbilstošu informāciju, kas apliecina saistītās personas atbilstību no 

nolikuma izrietošajām kvalifikācijas prasībām;  

5.2.5.3. ja saistītā persona nav reģistrēta Latvijas Republikā, saistītās personas reģistrācijas 

apliecības kopiju;  

5.2.6. ja pretendents ir personu apvienība, personu apvienības dalībnieku vienošanos par personu 

apvienības izveidošanu. 

5.3. Piedāvājuma dokumentus ievieto slēgtā aploksnē. Aploksni nosūta pa pastu (saņemšanas 

termiņš Latvijas Bankā – 2017. gada 7. novembris plkst. 10.00) vai iesniedz Latvijas Bankā 

K. Valdemāra ielā 2A, Rīgā (ieeja no Noliktavas ielas) darbadienās no plkst. 8.30 līdz 

plkst. 17.30 (piektdienās un pirmssvētku dienās no plkst. 8.30 līdz plkst. 16.15) līdz 2017. gada 

7. novembra plkst. 10.00, ar norādi: "Latvijas Bankas iepirkuma komisijai. Iepirkums 

LB/2017/90 "Par Latvijas Bankas transportlīdzekļu un sauszemes transportlīdzekļu īpašnieka 

obligāto civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu"" un norādot pretendenta nosaukumu un adresi. 

5.4. Piedāvājumu, kas iesniegts (iesūtīts) pēc nolikuma 5.3. punktā noteiktā termiņa, vai nav 

noformēts atbilstoši nolikuma 5.3. punkta prasībām, nepieņem un atdod, vai nosūta 

pretendentam. 

5.5. Ja pretendents, tā saistītā persona vai personālsabiedrības biedrs, ja pretendents ir 

personālsabiedrība, nav reģistrēts Latvijas Republikā vai Latvijā neatrodas tā pastāvīgā 

dzīvesvieta, Latvijas Bankas iepirkuma komisija (tālāk tekstā – Komisija) ir tiesīga pieprasīt 

pretendentam, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, 10 (desmit) darbadienu laikā 

iesniegt izziņas, ko izsniegusi pretendenta, tā saistītās personas vai personālsabiedrības biedra, 

ja pretendents ir personālsabiedrība, reģistrācijas vai pastāvīgās dzīvesvieta valsts kompetenta 
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institūcija, kas apliecina, ka uz pretendentu, saistīto personu vai personālsabiedrības biedru, ja 

pretendents ir personālsabiedrība, nav attiecināmi Publisko iepirkumu likuma 9. panta astotajā 

daļā noteiktie izslēgšanas gadījumi. 

5.6. Nolikuma 5.2.4. punktā minētajai izziņai ir jābūt izsniegtai ne agrāk kā 6 (sešus) mēnešus 

pirms tās iesniegšanas dienas, ja izziņas izdevējs nav norādījis īsāku tās derīguma termiņu. 

5.7. Ja pretendents neiesniedz Komisijas pieprasīto izziņu nolikuma 5.5. punktā noteiktajā 

termiņā, Komisija pieņem lēmumu izslēgt pretendentu no dalības iepirkumā. 

6. PRETENDENTU KVALIFIKĀCIJAS PĀRBAUDE, PIEDĀVĀJUMU VĒRTĒŠANA UN 

IZVĒLE 

6.1. Komisija izslēdz pretendentu no turpmākās dalības iepirkumā, kā arī neizskata pretendenta 

piedāvājumu šādos gadījumos: 

6.1.1. pretendents, tā norādītā saistītā persona vai personālsabiedrības biedrs, ja pretendents ir 

personālsabiedrība, atbilst kādam no Publisko iepirkumu likuma 9. panta astotajā daļā 

minētajiem pretendentu izslēgšanas gadījumiem; 

6.1.2. pretendentam nav licences iepirkuma priekšmetā paredzēto apdrošināšanas pakalpojumu 

sniegšanai; 

6.1.3. pretendents nav tiesīgs sniegt apdrošināšanas pakalpojumus Latvijas Republikā; 

6.1.4. pretendenta izvēlētās pārapdrošināšanas sabiedrības, kurā paredzēts pārapdrošināt 

konkrētā apdrošināšanas līguma riskus, kredītreitings ir mazāks par Standard & Poor's noteikto 

ilgtermiņa kredītspējas novērtējumu "A-" vai līdzvērtīgu citas starptautiskas kredītreitingu 

aģentūras piešķirtu novērtējumu (ja pretendents nav iesniedzis apliecinājumu par visu risku 

paturēšanu); 

6.1.5. pretendents sniedzis nepatiesu informāciju, lai apliecinātu atbilstību Publisko iepirkumu 

likuma 9. panta astotās daļas noteikumiem vai saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu noteiktajām 

pretendentu kvalifikācijas prasībām, vai nav sniedzis pieprasīto informāciju. 

6.2. Ja pretendents ir personu apvienība vai personālsabiedrība, tad: 

6.2.1. prasībām, kas izriet no nolikuma 6.1.1. – 6.1.3. punkta, ir jāatbilst visiem personu 

apvienības dalībniekiem (personālsabiedrības biedriem); 

6.2.2. personu apvienībai, attiecībā uz kuru pieņemts lēmums slēgt iepirkuma līgumu, pēc savas 

izvēles jāizveidojas atbilstoši noteiktam juridiskam statusam (piemēram, jānodibina 

pilnsabiedrība), jānoslēdz sabiedrības līgumu atbilstoši Civillikuma 2241. – 2280. pantam, 

vienojoties par personu apvienības dalībnieku atbildības sadalījumu, vai jāuzņemas solidāra 

atbildība par iepirkuma līguma saistību izpildi, ar attiecīgiem noteikumiem papildinot nolikuma 

3. pielikumā iekļauto līguma projektu. 

6.3. Komisija noraida pretendentu piedāvājumu un izslēdz pretendentu no turpmākās dalības 

iepirkumā, ja pretendenta piedāvājums neatbilst nolikumā noteiktajām prasībām. 

6.4. Komisija lemj par iepirkuma līguma slēgšanu ar pretendentu, kura kvalifikācija un 

piedāvājums atbilst visām nolikuma prasībām un kura piedāvājums ir saimnieciski 

visizdevīgākais. 

6.5. Par saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu atzīst piedāvājumu, kura piedāvātā līgumcena 

ir viszemākā. 

6.6. Ja par uzvarētāju atzītais pretendents neparaksta līgumu 10 (desmit) darbadienu laikā pēc 

pasūtītāja sagatavotā līguma projekta iesniegšanas pretendentam, Komisija pieņem lēmumu slēgt 

līgumu ar nākamo pretendentu, kura kvalifikācija un piedāvājums atbilst visām nolikumā 
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noteiktajām prasībām, un kura piedāvājums ir nākamais saimnieciski izdevīgākais, vai pārtraukt 

iepirkumu, neizvēloties nevienu piedāvājumu. 

7. CITA VISPĀRĪGĀ INFORMĀCIJA 

7.1. Ieinteresētais piegādātājs ir tiesīgs pieprasīt papildu informāciju par nolikumu, ja 

pieprasījums Komisijai iesniegts laikus, ņemot vērā, ka Komisija nav tiesīga sniegt 

ieinteresētajiem piegādātājiem papildu informāciju vēlāk nekā 4 (četras) kalendārās dienas pirms 

piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām (e-pasta adrese: konkursi@bank.lv; fakss – 67022420; 

adrese – Latvijas Bankas iepirkuma komisijai K. Valdemāra ielā 2A, Rīgā, LV-1050), 

pieprasījumā norādot iepirkuma identifikācijas numuru un iepirkuma nosaukumu. 

7.2. Pasūtītājs ir tiesīgs aktualizēt apdrošināmo objektu sarakstus un precizēt apdrošinājuma 

summu pirms līguma slēgšanas un visā līguma darbības laikā. Ja pasūtītājs aktualizē apdrošināmo 

objektu sarakstu un apdrošinājuma summu, apdrošinātājs piemēro jaunajiem objektiem ne 

augstākas apdrošināšanas tarifa likmes kā citiem līdzīgiem objektiem saskaņā ar iepirkumam 

iesniegto piedāvājumu. 

7.3. Atbilstoši Publisko iepirkuma likuma 9. panta astoņpadsmitajai daļai šā iepirkuma rezultātā 

noslēgtā līguma, t.sk. tā grozījumu (ja tādi būs), teksts tiks publicēts Latvijas Bankas 

tīmekļvietnē. Ja pretendenta ieskatā kāda no piedāvājuma sastāvdaļām ir uzskatāma par 

komercnoslēpumu, pretendents to norāda savā piedāvājumā. Par komercnoslēpumu nevar tikt 

atzīta informācija, kas saskaņā ar normatīvajiem aktiem ir vispārpieejama, t.sk. nolikumā iekļautā 

informācija. 

7.4. Iesniegtos piedāvājumus pretendentiem neatdod.  

7.5. Kontaktpersona Latvijas Bankā – Tehniskās pārvaldes Saimniecības daļas vadītājs Einārs 

Cišs (tālr. 67022550, e-pasta adrese: Einars.Ciss@bank.lv). 

7.6. Strīdus un domstarpības starp pasūtītāju un pretendentu risina sarunu ceļā. Ja sarunu rezultātā 

puses nevienojas, strīdus izskata Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. 

Tiesas vieta – Rīga, Latvija. 

7.7. Nolikums uzrakstīts uz 17 (septiņpadsmit) lapām, t.sk. tā 1. pielikums uz 3 (trim) lapām, 

2. pielikums uz 5 (piecām) lapām un 3. pielikums uz 5 (piecām) lapām. 

*     *     * 
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1. pielikums 

2017. gada 17. oktobra 

iepirkuma nolikumam 

(iepirkums LB/2017/90) 

 

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA 

I. sadaļa TRANSPORTLĪDZEKĻU APDROŠINĀŠANA (KASKO) 

 

1. APDROŠINĀŠANAS SEGUMS  

1.1. Transportlīdzekļa bojājums, ko izraisījis: 

1.1.1. ceļu satiksmes negadījums; 

1.1.2. uguns, eksplozija; 

1.1.3. dabas stihija; 

1.1.4. trešo personu prettiesiska rīcība; 

1.1.5. dažādu priekšmetu vai vielu uzkrišana; 

1.1.6. iekļūšana (ielaušanās) un/vai apzagšana; 

1.1.7. dzīvnieki vai putni; 

1.1.8. terora akti. 

1.2. Transportlīdzekļa nelikumīga aizbraukšana (zādzība) vai nolaupīšana, lietojot draudus vai 

vardarbību. 

1.3. Auto palīdzības pakalpojumu sniegšana gadījumos, kad apdrošinātajam transportlīdzeklim, 

radies tehnisks bojājums ikdienas ekspluatācijas, ceļu satiksmes negadījuma vai apdrošinājuma 

ņēmēja, apdrošinātā vai apdrošinātā transportlīdzekļa tiesīgā lietotāja darbību rezultātā, tai skaitā, 

bet ne tikai, bojāta riepa, izlādējies akumulators, pēkšņa degvielas izbeigšanās vai cits iemesls, 

kura dēļ apdrošinātais transportlīdzeklis pēkšņi pārstājis darboties un vairs nav izmantojams ceļu 

satiksmē, bez pašriska piemērošanas, t.sk.: 

1.3.1. transportlīdzekļa transportēšana (evakuācija) līdz tuvākajam autoservisam, bet, ja 

transportlīdzeklim ir ražotājrūpnīcas garantija, tad dīlera servisa darba laikā līdz tuvākajam dīlera 

servisam, bet ārpus tā darba laika, līdz dīlera servisam tuvākajai apsargājamai autostāvvietai, 

gadījumos, kad konstatētā bojājuma rezultātā transportlīdzekļa lietošana nav iespējama vai nav 

atļauta saskaņā ar attiecīgās valsts ceļu satiksmes noteikumiem; 

1.3.2. transportlīdzekļa pasažieru transportēšana, tas ir, transportlīdzekļa vadītāja un pasažieru, 

bet kopā ne vairāk kā deviņu personu, nogādāšana transportlīdzekļa tiesīgā lietotāja norādītā 

vietā, nepārsniedzot 120 (viens simts divdesmit) kilometru attālumu no transportlīdzekļa 

bojājumu konstatācijas vietas, gadījumā, kad transportlīdzeklis tiek transportēts (evakuēts); 

1.3.3. bloķētu durvju atvēršana; 

1.3.4. automātisko ātrumkārbu atbloķēšana; 

1.3.5. ceļa apstākļos iespējamie remontdarbi, piemēram, izsista stikla aizstāšana, dzesēšanas 

sistēmas sūces novēršana vai šķidruma papildināšana, durvju slēdzeņu atsaldēšana, dzinēja 

pievadsiksnu nospriegošana, bamperu, izplūdes sistēmas un citu daļu fiksācija, citi sīki 

remontdarbi. 

1.4. Pašrisks: 

1.4.1. bojājuma gadījumam – 1% (viens procents) no apdrošinājuma summas; 

1.4.2. pilnīgas bojāejas gadījumā – 10% (desmit procentu) no apdrošinājuma summas; 

1.4.3. zādzības un laupīšanas gadījumā – 15% (piecpadsmit procentu) no apdrošinājuma 

summas; 

1.4.4. apzagšanas gadījumā – 15% (piecpadsmit procentu) no zaudējuma summas. 
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2. IZŅĒMUMI 

2.1. Apdrošināšana nenodrošina atlīdzību par zaudējumiem, kas radušies: 

2.1.1. kodolenerģijas iedarbības un karadarbības rezultātā; 

2.1.2. valsts varas institūciju rīkojuma par transportlīdzekļa konfiskāciju vai arestu rezultātā; 

2.1.3. transportlīdzeklim piedaloties jebkāda veida sacensībās vai sacensību treniņbraucienos; 

2.1.4. ja transportlīdzekļa vadītājs apdrošināšanas gadījuma iestāšanās brīdī atradies alkohola, 

narkotisko vai psihotropo vielu reibumā; 

2.1.5. vadot transportlīdzekli bez tiesībām vadīt attiecīgās kategorijas transportlīdzekli; 

2.1.6. transportlīdzekļa likumīgā lietotāja ļauna nolūka vai noziedzīgas darbības dēļ; 

2.1.7. ekspluatējot transportlīdzekli neatbilstoši izgatavotājrūpnīcas prasībām; 

2.1.8. transportlīdzekļa ekspluatācijas rezultātā (detaļu nodilums, lūzumi); 

2.1.9. rūsas, korozijas, sala vai mitruma rezultātā; 

2.1.10. tehniska brāķa, nekvalitatīvi veikta remonta vai eļļas vai citu šķidrumu trūkuma dēļ; 

2.1.11. vadot transportlīdzekli, kurš norādītajā termiņā nav izgājis kārtējo tehnisko apskati un 

nav saņemta valsts AS "Ceļu satiksmes drošības direkcija" vienas dienas atļauja piedalīties ceļu 

satiksmē;  

2.1.12. transportlīdzekļa vadītāja un pasažieru personiskās mantas. 

3. ATLĪDZĪBAS APRĒĶINĀŠANAS METODIKA 

3.1. Transportlīdzekļa apdrošinājuma summa samazinās par nolietojumu 1% (viens procents) 

mēnesī.  

3.2. Transportlīdzekļa bojājuma gadījumā apdrošinātājs sedz pierādītas un saskaņotas tāda 

remonta izmaksas, kas tiek veikts, izmantojot jaunas rezerves daļas, nepārsniedzot 

transportlīdzekļa apdrošinājuma summu. 

3.3. Ja transportlīdzekļa remonta izmaksas pārsniedz 70% (septiņdesmit procentu) no 

transportlīdzekļa apdrošinājuma summas, transportlīdzeklis tiek atzīts par pilnībā bojā gājušu. Ja 

transportlīdzeklis tiek atzīts par pilnībā bojā gājušu, tad apdrošinātājs izmaksā apdrošināšanas 

atlīdzību un bojā  gājušais transportlīdzeklis (derīgās atliekas) tiek nodots apdrošinātāja īpašumā, 

vai arī apdrošinājuma ņēmējs patur bojā gājušo transportlīdzekli (derīgās atliekas) un 

apdrošinātājs izmaksā apdrošināšanas atlīdzību, atskaitot no tās bojā gājušā transportlīdzekļa 

atlieku vērtību. 

3.4. Transportlīdzekļa zādzības gadījumā, ja apdrošinātājam netiek nodots pilns nozagtā 

transportlīdzekļa atslēgu un signalizācijas pulšu komplekts un reģistrācijas apliecība, tiek 

izmaksāta apdrošināšanas atlīdzība 50% apmērā no transportlīdzekļa apdrošinājuma summas.  

3.5. Transportlīdzekļa zādzības gadījumā, ja pirms transportlīdzekļa zādzības ir nozagtas 

transportlīdzekļa aizdedzes atslēgas, signalizācijas pultis, imobilaizera moduļi un/vai 

reģistrācijas apliecība, zaglim iekļūstot transportlīdzekļa lietotāja telpās (mājā, dzīvoklī, birojā), 

un iekļūšanas faktu apstiprina Valsts policijas izziņa, atlīdzība par nozagto transportlīdzekli tiek 

izmaksāta pilnā transportlīdzekļa apdrošinājuma summas apmērā. 

3.6. Ja apdrošināšanas gadījuma iestāšanās fakts nav pieteikts attiecīgajā valsts institūcijā (Valsts 

policija, Ceļu policija, Pašvaldības policija, Valsts ugunsdzēsības dienests u.tml.), tiek izmaksāta 

apdrošināšanas atlīdzība (izņemot zādzību, apzagšanu un laupīšanu), kura viena gada laikā 

vienam transportlīdzeklim nepārsniedz 700 EUR (septiņi simti euro). 

3.7. Apdrošināšanas atlīdzība tiek izmaksāta pilnā transportlīdzekļa apdrošinājuma summas 

apmērā un apdrošināšanas gadījums nav jāreģistrē Ceļu policijā vai Valsts ugunsdzēsības un 

glābšanas dienestā, ja: 



7 

 

  

 
3.7.1. ir bojāti transportlīdzekļa stikli, lukturi un ritošā daļa un tas ir vienīgais bojājums, 

3.7.2. par ceļu satiksmes negadījumu Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā 

ir sastādīts saskaņotais paziņojums, 

3.7.3. kad par ceļu satiksmes negadījumu saskaņā ar Ministru kabineta 2015. gada 2. jūnija 

noteikumiem Nr. 279 "Ceļu satiksmes noteikumi" nav jāziņo Ceļu policijai. 

3.8. Apdrošināšanas atlīdzība tiek izmaksāta 14 (četrpadsmit) kalendāro dienu laikā pēc visu 

nepieciešamo dokumentu saņemšanas. 

3.9. Transportlīdzekļa zādzības vai nolaupīšanas gadījumā atlīdzība tiek izmaksāta, ja 

transportlīdzeklis netiek atrasts 60 (sešdesmit) kalendāro dienu laikā. 

3.10. Transportlīdzekļa bojājuma gadījumā apdrošinātājs saskaņo remonta tāmi 7 (septiņu) 

darbadienu laikā pēc visu nepieciešamo dokumentu saņemšanas. 

3.11. Apdrošināšanas atlīdzības izmaksas gadījumā apdrošinājuma summa nemainās līguma 

darbības laikā bez papildu prēmijas samaksas. 

3.12. Apdrošināšanas atlīdzība ietver arī pievienotās vērtības nodokli. 

4. CITI APDROŠINĀŠANAS NOSACĪJUMI 

4.1. Visi transportlīdzekļi, kuri tiek apdrošināti pret zādzību, ir aprīkoti ar signalizāciju, kas 

nodrošina dzinēja bloķēšanu un neatkarīgu gaismas un skaņas signalizāciju. Apdrošinājuma 

ņēmējs neparedz šo signalizācijas iekārtu nomaiņu pret citām signalizācijas iekārtām.  

4.2. Apdrošināšanas teritorija – Latvija, izņemot transportlīdzekļus, kuriem nolikuma 2. 

pielikuma 1. punktā norādīta cita apdrošināšanas teritorija, ar iespēju paplašināt apdrošināšanas 

teritoriju uz noteiktu laiku (piemēram, 1, 2, 3, 4, 5 dienas, 1, 2, 3 nedēļas, 1 mēnesis). 

4.3. Apdrošināšanas atlīdzības izmaksas pēdējo 3 gadu laikā (2015., 2016. gads un 2017. gada 8 

mēneši) – 22 680.05 EUR. 

II. sadaļa SAUSZEMES TRANSPORTLĪDZEKĻU ĪPAŠNIEKA OBLIGĀTĀ 

CIVILTIESISKĀS ATBILDĪBAS (OCTA) APDROŠINĀŠANA 

1. Saskaņā ar Sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības obligātās 

apdrošināšanas likumu transportlīdzekļiem, kuri norādīti nolikuma 2. pielikuma 3. tabulā, 

iekļaujot arī tiešo zaudējumu regulēšanu, ja ceļu satiksmes negadījumā cietušais (cietušās 

automašīnas īpašnieks vai turētājs) ir Latvijas Banka un negadījums noticis Lietuvā, Latvijā vai 

Igaunijā. 

2. Apdrošināšanas atlīdzība ietver arī pievienotās vērtības nodokli, gadījumā, ja atlīdzības 

saņēmējs nav pievienotās vērtības nodokļa maksātājs. 

3. Apdrošināšanas atlīdzības izmaksas pēdējo 3 gadu laikā (2015., 2016. gads un 2017. gada 8 

mēneši) – 467.28 EUR. 

 

 
 



2. pielikums 

2017. gada 17. oktobra 

iepirkuma nolikumam 

(iepirkums LB/2017/90) 

 

PRETENDENTA PIEDĀVĀJUMS 

 

Ar šo ________________________________________________ (pretendenta nosaukums) (tālāk tekstā – Pretendents) iesniedz savu piedāvājumu dalībai Latvijas Bankas rīkotajā iepirkumā "Par Latvijas Bankas 

transportlīdzekļu un sauszemes transportlīdzekļu īpašnieka obligāto civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu" (iepirkuma identifikācijas Nr. LB/2017/90, tālāk tekstā – iepirkums). 

1. tabula 

Informācija par pretendentu 

Pretendenta statuss  

(atzīmē atbilstošo) 
 juridiskā persona 

 juridisko personu apvienība (nereģistrēta) 

 reģistrēta personālsabiedrība 

 cits statuss – _______________ (norāda pretendentam 

atbilstošu statusu) 

Informācija par pretendentu* (norāda nosaukumu, reģistrācijas numuru, juridisko 

adresi)  

 

Kontaktinformācija, kas iepirkuma ietvaros izmantojama saziņai ar pretendentu 

(norāda pasta adresi, e-pasta adresi un faksa numuru, kā arī pretendenta 

kontaktpersonas vārdu, uzvārdu, amatu un tālruņa numuru) 

 

Informācija par citu/-ām personu/-ām (tālāk tekstā – saistītā persona), uz kuras/-u 

iespējām konkrētā līguma izpildei balstās pretendents, lai apliecinātu, ka tā 

kvalifikācija atbilst prasībām, kas noteiktas iepirkuma nolikumā (norāda 

nosaukumu, reģistrācijas numuru, juridisko adresi un saistītās personas lomu** 

iepirkuma līguma izpildē)  

 

Piezīmes 

*Ja pretendents ir personu apvienība (nereģistrēta), attiecīgo informāciju sniedz par katru personu apvienības dalībnieku. Savukārt, ja pretendents ir personālsabiedrība, attiecīgo informāciju sniedz par katru 

personālsabiedrības biedru. 

** Sniedz informāciju par līguma izpildes pasākumiem, kurus pretendents nodos saistītajai personai, un resursiem, kurus saistītā persona apņemas nodot pretendenta rīcībā, kā arī veidu, kādā šie resursi tiks pretendentam 

nodoti. 

 

1. Piedāvājam veikt Latvijas Bankas transportlīdzekļu KASKO apdrošināšanu atbilstoši iepirkuma nolikuma prasībām par šādu cenu: 

 

2. tabula  
Nr. 

p.k. 

Marka Modelis Izlaiduma 

gads 

Valsts 

reģistrācijas 

numurs 

Dzinēja 

tilpums 

(l) 

Pilna 

masa 

(kg) 

Nobraukums 

uz 

31.08.2017. 

(km) 4 

Aprīkojums 

 

Apdrošinājuma 

summa pirmajam 

līguma darbības 

gadam (euro) 

Tarifa likme 
pirmajam 

līguma darbības 

gadam (% no 

apdrošinājuma 

summas gadā) 

Apdrošināšanas 

prēmija 

pirmajam 

līguma darbības 

gadam (euro) 

 

1. Audi A6 2009 GA 4454 2.0 TFSI 2130 142 800 saskaņā ar 

transportlīdzekļa 

iegādes un uzskaites 

dokumentiem 

11,500.00   

2. Audi A6 2009 GA 4459 2.0 TFSI 2130 149 400 saskaņā ar 

transportlīdzekļa 

iegādes un uzskaites 

dokumentiem 

11,500.00   
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Nr. 

p.k. 

Marka Modelis Izlaiduma 

gads 

Valsts 

reģistrācijas 

numurs 

Dzinēja 

tilpums 

(l) 

Pilna 

masa 

(kg) 

Nobraukums 

uz 

31.08.2017. 

(km) 4 

Aprīkojums 

 

Apdrošinājuma 

summa pirmajam 

līguma darbības 

gadam (euro) 

Tarifa likme 
pirmajam 

līguma darbības 

gadam (% no 

apdrošinājuma 

summas gadā) 

Apdrošināšanas 

prēmija 

pirmajam 

līguma darbības 

gadam (euro) 

 

3. Audi1 A6 Quattro 2008 AM 3245 3.2 FSI 2260 198 200 saskaņā ar 

transportlīdzekļa 

iegādes un uzskaites 

dokumentiem 

10,500.00   

4. Audi1 A8L Quattro 2016 AA 6657 4.2 TDI 2720 48 600 saskaņā ar 

transportlīdzekļa 

iegādes un uzskaites 

dokumentiem 

110,000.00   

5. Ford3 F 550 (bruņots 

un speciāli 

aprīkots 

operatīvais 

transportlīdzek

lis) 

2003 KN 51 6.0 D 7940 237 200 saskaņā ar 

transportlīdzekļa 

iegādes un uzskaites 

dokumentiem 

36,400.00   

6. Ford3 F 550 (bruņots 

un speciāli 

aprīkots 

operatīvais 

transportlīdzek

lis) 

2003 KN 53 6.0 D 7940 235 400 saskaņā ar 

transportlīdzekļa 

iegādes un uzskaites 

dokumentiem 

 

36,400.00   

7. Ford Tourneo 

Connect 

2017 KP 6391 1.5 TDCi 2065 6 300 saskaņā ar 

transportlīdzekļa 

iegādes un uzskaites 

dokumentiem 

27,900.00   

8. Isuzu2 Turquoise 2009 HJ 1996 5.2 D 10800 40 200 saskaņā ar 

transportlīdzekļa 

iegādes un uzskaites 

dokumentiem 

45,000.00   

9. Mercedes Benz3 ACTROS 

2632 (bruņots 

un speciāli 

aprīkots 

operatīvais 

transportlīdzek

lis) 

2009 PO 6284 12.0 D 26000 114 100 saskaņā ar 

transportlīdzekļa 

iegādes un uzskaites 

dokumentiem 

154,000.00   

10. Mercedes Benz3 ATEGO 1623 

(bruņots un 

speciāli 

aprīkots 

operatīvais 

transportlīdzek

lis) 

2003 KN 52 6.0 D 16000 180 300 saskaņā ar 

transportlīdzekļa 

iegādes un uzskaites 

dokumentiem 

37,700.00   

11. Mitsubishi Pajero 

(operatīvais 

transportlīdzek

lis) 

2009 HJ 4735 3.2 D 3030 114 100 saskaņā ar 

transportlīdzekļa 

iegādes un uzskaites 

dokumentiem 

13,000.00   

12. Mitsubishi Pajero 

(operatīvais 

transportlīdzek

lis) 

2009 HJ 4736 3.2 D 3030 114 400 saskaņā ar 

transportlīdzekļa 

iegādes un uzskaites 

dokumentiem 

13,000.00   

13. Mitsubishi2 Pajero Instyle 

Plus AT 

2016 KL 7334 3.2 DID  3030 16 200 saskaņā ar 

transportlīdzekļa 

40,300.00   
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Nr. 

p.k. 

Marka Modelis Izlaiduma 

gads 

Valsts 

reģistrācijas 

numurs 

Dzinēja 

tilpums 

(l) 

Pilna 

masa 

(kg) 

Nobraukums 

uz 

31.08.2017. 

(km) 4 

Aprīkojums 

 

Apdrošinājuma 

summa pirmajam 

līguma darbības 

gadam (euro) 

Tarifa likme 
pirmajam 

līguma darbības 

gadam (% no 

apdrošinājuma 

summas gadā) 

Apdrošināšanas 

prēmija 

pirmajam 

līguma darbības 

gadam (euro) 

 

iegādes un uzskaites 

dokumentiem 
14. Renault Master  2007 GJ 5727 2.5 DCI 3900 73 100 saskaņā ar 

transportlīdzekļa 

iegādes un uzskaites 

dokumentiem 

5,000.00   

15. VW Caravelle 2007 GR 4039 1.9 TDI 3000 115 700 saskaņā ar 

transportlīdzekļa 

iegādes un uzskaites 

dokumentiem 

8,000.00   

16. VW2 Caravelle 2014 JU 1221 2.0 TDI 3000 49 300 saskaņā ar 

transportlīdzekļa 

iegādes un uzskaites 

dokumentiem 

27,500.00   

17. VW Passat Variant 2002 EN 7811 2.3 2160 204 500 saskaņā ar 

transportlīdzekļa 

iegādes un uzskaites 

dokumentiem 

2,300.00   

18. VW2 Tiguan 2013 JJ 7447 2.0 TDI 2080 70 600 saskaņā ar 

transportlīdzekļa 

iegādes un uzskaites 

dokumentiem 

16,000.00   

19. VW2 Multivan 2015 FL 8818 2.0 TDI 3080 36 200 saskaņā ar 

transportlīdzekļa 

iegādes un uzskaites 

dokumentiem 

40,000.00   

20. VW2 Passat 4 

Motion 

Comfortline 

2015 KE 2954 2.0 TDI 2220 17 900 saskaņā ar 

transportlīdzekļa 

iegādes un uzskaites 

dokumentiem 

23,000.00   

21. VW2 Passat 4 

Motion 

Comfortline 

2015 KE 2959 2.0 TDI 2220 14 000 saskaņā ar 

transportlīdzekļa 

iegādes un uzskaites 

dokumentiem 

23,000.00   

22. VW2 Passat 4 

Motion 

Comfortline 

2015 KE 3540 2.0 TDI 2220 21 300 saskaņā ar 

transportlīdzekļa 

iegādes un uzskaites 

dokumentiem 

 

23,000.00   

23. VW2 Multivan 2017 KU 9830 2.0 3080 100 saskaņā ar 

transportlīdzekļa 

iegādes un uzskaites 

dokumentiem 

44,000.00   

Apdrošinājuma summa pirmajam līguma darbības gadam kopā    

KOPĀ,  prēmija pirmajam līguma darbības gadam5 1   

atlaide otrajam līguma darbības gadam, % no pirmā līguma darbības gada tarifa likmēm   2   

KOPĀ, prēmija otrajam līguma darbības gadam5 3 (1-(1x2))   

atlaide trešajam līguma darbības gadam, % no pirmā līguma darbības gada tarifa likmēm   4   

KOPĀ, prēmija trešajam līguma darbības gadam5 5 (1-(1x4))   

KASKO APDROŠINĀŠANAS PRĒMIJA KOPĀ5 6 (1+3+5)   

Visas summas norādītas, ieskaitot atskaitījumu Finanšu un kapitāla tirgus komisijai un pārējās līgumā noteikto apdrošinātāja saistību izpildei nepieciešamās izmaksas. 
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1 Apdrošināšanas teritorija – Eiropas Savienība. 
2 Apdrošināšanas teritorija – Latvija, Lietuva, Igaunija. 
3 Nav nepieciešama apdrošināšana pret zādzību. 
4 Noapaļots līdz veseliem simtiem. 
5 Summas norādītas tikai pretendentu piedāvājumu salīdzināšanai. Kopējā prēmija katram līguma darbības gadam tiks aprēķināta atbilstoši aktualizētajam apdrošināmo transportlīdzekļu sarakstam, apdrošinājuma summām un tarifa likmēm ar 

atlaidi attiecīgajam līguma darbības gadam.  

Pašrisks: 

- bojājuma gadījumam – 1% (viens procents) no apdrošinājuma summas, 

- pilnīgas bojāejas gadījumā – 10% (desmit procentu) no apdrošinājuma summas, 

- zādzības un laupīšanas gadījumā – 15% (piecpadsmit procentu) no apdrošinājuma summas, 

- apzagšanas gadījumā – 15% (piecpadsmit procentu) no zaudējuma summas. 

 

APDROŠINĀTĀJS sedz transportlīdzekļa transportēšanas no notikuma vietas Latvijas Republikas teritorijā izmaksas, nepārsniedzot 5% (piecus procentus) no apdrošinājuma summas, bez pašriska piemērošanas. 

 

2. Piedāvājam veikt Latvijas Bankas transportlīdzekļu OCTA  apdrošināšanu atbilstoši iepirkuma nolikuma prasībām par šādu cenu: 

3. tabula 
Nr. 

p.k. 

Marka Modelis Izlaiduma 

gads 

Valsts 

reģistrācijas 

numurs 

Dzinēja 

tilpums (l) 

Pilna 

masa 

(kg) 

Apdrošināšanas 

termiņš pirmajam 

līguma darbības gadam 

Apdrošināšanas 

prēmija pirmajam 

līguma darbības 

gadam (euro) 

1. Audi A6 2009 GA 4454 2.0 TFSI 2130 26.03.2018-25.03.2019  

2. Audi A6 2009 GA 4459 2.0 TFSI 2130 26.03.2018-25.03.2019  
3. Audi A6 Quattro 2008 AM 3245 3.2 FSI 2260 26.03.2018-25.03.2019  
4. Audi A8L Quattro 2016 AA 6657 4.2 TDI 2720 05.09.2018-04.09.2019  
5. Ford F 550 (bruņots un speciāli 

aprīkots operatīvais 

transportlīdzeklis) 

2003 KN 51 6.0 D 7940 

01.03.2018-28.02.2019 
 

6. Ford F 550 (bruņots un speciāli 

aprīkots operatīvais 

transportlīdzeklis) 

2003 KN 53 6.0 D 7940 

01.03.2018-28.02.2019 
 

7. Ford Tourneo Connect 2017 KP 6391 1.5 TDCi 2065 02.03.2018-01.03.2019  
8. Isuzu Turquoise 2009 HJ 1996 5.2 D 10800 14.02.2018-13.02.2019  

9. Mercedes Benz Actros 2632 (bruņots un 

speciāli aprīkots operatīvais 

transportlīdzeklis) 

2009 PO 6284 12.0 D 26000 20.01.2018-19.01.2019  

10. Mercedes Benz Atego 1623 (bruņots un 

speciāli aprīkots operatīvais 

transportlīdzeklis) 

2003 KN 52 6.0 D 16000 01.03.2018-28.02.2019  

11. Mitsubishi Pajero (operatīvais 

transportlīdzeklis) 

2009 HJ 4735 3.2 D 3030 28.02.2018-27.02.2019  

12. Mitsubishi Pajero (operatīvais 
transportlīdzeklis) 

2009 HJ 4736 3.2 D 3030 28.02.2018-27.02.2019  

13. Mitsubishi Pajero Instyle Plus AT 2016 KL 7334 3.2 DID 3030 30.08.2018-29.08.2019  
14. Renault Master  2007 GJ 5727 2.5 DCI 3900 01.03.2018-28.02.2019  

15. VW Caravelle 2007 GR 4039 1.9 TDI 3000 29.01.2018-28.01.2019  
16. VW Caravelle 2014 JU 1221 2.0 TDI 3000 27.02.2018-26.02.2019  

17. VW Passat Variant 2002 EN 7811 2.3 2160 01.03.2018-28.02.2019  
18. VW Tiguan 2013 JJ 7447 2.0 TDI 2080 19.09.2018-18.09.2019  
19. VW Multivan 2015 FL 8818 2.0 TDI 3080 11.09.2018-10.09.2019  
20. VW Passat 4 Motion 

Comfortline 
2015 

KE 2954 2.0 TDI 2220 
27.10.2018-26.10.2019 

 

21. VW Passat 4 Motion 

Comfortline 
2015 

KE 2959 2.0 TDI 2220 
27.10.2018-26.10.2019  

22. VW Passat 4 Motion 2015 KE 3540 2.0 TDI 2220 30.10.2018-29.10.2019  
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Nr. 

p.k. 

Marka Modelis Izlaiduma 

gads 

Valsts 

reģistrācijas 

numurs 

Dzinēja 

tilpums (l) 

Pilna 

masa 

(kg) 

Apdrošināšanas 

termiņš pirmajam 

līguma darbības gadam 

Apdrošināšanas 

prēmija pirmajam 

līguma darbības 

gadam (euro) 

Comfortline 
23. VW Multivan 2017 KU 9830 2.0TDI 3080 05.09.2018-04.09.2019  

KOPĀ, prēmija pirmajam līguma darbības gadam1 1  

atlaide otrajam līguma darbības gadam, % no pirmā līguma darbības gada prēmijas 2  

KOPĀ, prēmija otrajam līguma darbības gadam1 3 (1-(1x2))  

atlaide trešajam līguma darbības gadam, % no pirmā līguma darbības gada prēmijas   4  

KOPĀ, prēmija trešajam līguma darbības gadam1 5 (1-(1x4))  

OCTA APDROŠINĀŠANAS PRĒMIJA KOPĀ1 6 (1+3+5)  

LĪGUMCENA1 
Kopējā KASKO prēmija 

+ kopējā OCTA prēmija 
 

Visas summas norādīt, ieskaitot atskaitījumu Finanšu un kapitāla tirgus komisijai un pārējās līgumā noteikto apdrošinātāja saistību izpildei nepieciešamās izmaksas. 

 
1 Summas norādītas tikai pretendentu piedāvājumu salīdzināšanai. Kopējā prēmija katram līguma darbības gadam tiks aprēķināta atbilstoši aktualizētajam apdrošināmo transportlīdzekļu sarakstam un atlaidei attiecīgajam līguma darbības gadam. 

3. Apliecinām, ka: 

3.1. pretendenta piedāvājumā iekļautās ziņas ir precīzas un patiesas; 

3.2. pretendenta piedāvājums ir atbilstošs visām iepirkuma nolikumā noteiktajām prasībām. 

4. Ar šo apstiprinām un garantējam sniegto ziņu patiesumu un precizitāti, kā arī atbilstību iepirkuma "Par Latvijas Bankas transportlīdzekļu un sauszemes transportlīdzekļu īpašnieka obligāto civiltiesiskās atbildības 

apdrošināšanu" (iepirkuma identifikācijas Nr. LB/2017/90) nolikuma prasībām. 

5. Līguma slēgšanas gadījumā tiks veikti Pretendenta apstiprināto apdrošināšanas noteikumu grozījumi, nodrošinot iepirkuma nolikuma prasību izpildi, nepieļaujot apdrošināšanas noteikumus, kuri, salīdzinājumā ar 

iepirkuma nolikumā iekļautajām prasībām, paredz apdrošinājuma ņēmējam vai tā darbiniekiem neizdevīgākus nosacījumus un/vai nosaka papildu ierobežojumus. 

Apliecinām, ka (atzīmēt atbilstošo): 

 mūsu piedāvājums nesatur komercnoslēpumu, un mēs piekrītam tajā iekļautās informācijas publicēšanai; 

 mūsu piedāvājums satur šādu komercnoslēpumu: 

(norāda, kura tieši piedāvājumā iekļautā informācija ir komercnoslēpums) 

…………………………….…………………………….………………………… 

 

 

Personas, kura ir tiesīga pārstāvēt pretendentu, paraksts: _________________________ 

Parakstītāja vārds, uzvārds un amats: ________________________________________ 

Datums: _________________________  
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3. pielikums 

2017. gada 17. oktobra 

iepirkuma nolikumam 

(iepirkums LB/2017/90) 

Rīgā 2017. gada ___.____________                                                                          PROJEKTS 

 

LĪGUMS 

Nr. LB-07/2017/ 

 

Par Latvijas Bankas transportlīdzekļu KASKO un OCTA apdrošināšanu 
(iepirkums LB/2017/90) 

 

Latvijas Banka (tālāk tekstā – APROŠINĀJUMA ŅĒMĒJS) pārstāvja amats, vārds, uzvārds 

personā, kas darbojas saskaņā ar pārstāvības tiesību pamats, no vienas puses, un pretendents, 

kuram piešķirtas līguma slēgšanas tiesības (tālāk tekstā – APDROŠINĀTĀJS) pārstāvja 

amats, vārds, uzvārds personā, kas darbojas saskaņā ar pārstāvības tiesību pamats, no otras 

puses (kopā tālāk tekstā – PUSES; katrs atsevišķi tālāk tekstā arī – PUSE), noslēdz šādu līgumu 

(tālāk tekstā – līgums). 

1. LĪGUMA PRIEKŠMETS 

1.1. APDROŠINĀTĀJS veic APDROŠINĀJUMA ŅĒMĒJA transportlīdzekļu (tālāk tekstā – 

KASKO) un sauszemes transportlīdzekļu īpašnieka obligātās civiltiesiskās atbildības (tālāk 

tekstā – OCTA) apdrošināšanu saskaņā ar iepirkuma (iepirkums LB/2017/90) nolikumā 

noteiktajām prasībām, APDROŠINĀTĀJA piedāvājumu (finanšu piedāvājuma kopija –  

līguma 1. pielikums) un transportlīdzekļu sarakstiem (līguma 2. un 3. pielikums). 

2. LĪGUMA TERMIŅŠ 

2.1. Apdrošināšanas periods ir 3 (trīs) gadi: 

2.1.1. transportlīdzekļu KASKO apdrošināšanai – no 2018. gada 1. janvāra līdz 2020. gada 31. 

decembrim; 

2.1.2. transportlīdzekļu OCTA apdrošināšanai – atbilstoši līguma 3. pielikumā noteiktajam 

katra transportlīdzekļa apdrošināšanas periodam. 

2.2. Līgums stājas spēkā tā abpusējas parakstīšanas brīdī un ir spēkā līdz pilnīgai līguma saistību 

izpildei. 

3. LĪGUMA IZPILDES KĀRTĪBA 

3.1. Ja APDROŠINĀJUMA ŅĒMĒJS iegādājas vai saņem nomā jaunus transportlīdzekļus, 

APDROŠINĀTĀJS, pamatojoties uz APDROŠINĀJUMA ŅĒMĒJA rakstiski iesniegtu 

pieprasījumu, kas nosūtīts uz APDROŠINĀTĀJA e-pasta adresi _____________, nodrošina 

attiecīgo APDROŠINĀJUMA ŅĒMĒJA transportlīdzekļu OCTA un KASKO apdrošināšanu, 

piemērojot jaunajiem transportlīdzekļiem apdrošināšanas tarifa likmes ne augstākas par līguma 

pirmajam darbības gadam citiem līdzīgiem transportlīdzekļiem noteiktajām un 

APDROŠINĀTĀJA finanšu piedāvājumā iepirkumam LB/2017/90 norādītās atlaides 

attiecīgajam līguma darbības gadam, un PUSES paraksta attiecīgās apdrošināšanas polises. 

3.2. Ja APDROŠINĀJUMA ŅĒMĒJS pārtrauc lietot īpašumā esošos vai nomātos 

transportlīdzekļus, PUSES, pamatojoties uz APDROŠINĀJUMA ŅĒMĒJA rakstiski iesniegtu 
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pieprasījumu, kas nosūtīts uz APDROŠINĀTĀJA e-pasta adresi _________________, 

samazina KASKO apdrošināšanas prēmijas apmēru proporcionāli transportlīdzekļu skaita 

samazinājumam un apdrošināšanas periodā atlikušo dienu skaitam. 

3.3. Ja APDROŠINĀJUMA ŅĒMĒJS atsavina īpašumā esošos transportlīdzekļus vai nodod 

iznomātājam nomā saņemtos transportlīdzekļus, PUSES, pamatojoties uz APDROŠINĀJUMA 

ŅĒMĒJA rakstiski iesniegtu pieprasījumu, kas nosūtīts uz APDROŠINĀTĀJA e-pasta adresi 

_________________, samazina OCTA apdrošināšanas prēmijas apmēru proporcionāli 

transportlīdzekļu skaita samazinājumam un apdrošināšanas periodā atlikušo dienu skaitam. 

3.4. Ja APDROŠINĀJUMA ŅĒMĒJS vēlas paplašināt transportlīdzekļa apdrošināšanas polisē 

norādīto apdrošināšanas darbības teritoriju, iekļaujot tajā citas valstis, APDROŠINĀTĀJS, 

pamatojoties uz APDROŠINĀJUMA ŅĒMĒJA rakstiski iesniegtu pieprasījumu, kas nosūtīts 

uz APDROŠINĀTĀJA e-pasta adresi ___________________, sagatavo attiecīgās izmaiņas 

apdrošināšanas polisē un PUSES paraksta attiecīgā transportlīdzekļa polises pielikumu. 

3.5. Nav spēkā APDROŠINĀTĀJA polisē, t.sk. apdrošināšanas noteikumos, ietvertās prasības, 

kas, salīdzinot ar iepirkuma LB/2017/90 nolikumu un līgumu, nosaka APDROŠINĀJUMA 

ŅĒMĒJAM neizdevīgākus nosacījumus vai papildu ierobežojumus. Ja rodas pretruna starp 

APDROŠINĀTĀJA polisē, t.sk. apdrošināšanas noteikumos, ietvertajām prasībām un 

iepirkuma LB/2017/90 nolikumu vai līgumu, noteicošie ir iepirkuma LB/2017/90 nolikums un 

līgums. 

3.6. APDROŠINĀTĀJS, pamatojoties uz līguma 3.1.-3.4. punktā minētajiem 

APDROŠINĀJUMA ŅĒMĒJA pieprasījumiem, ne vēlāk kā līdz pieprasījuma nosūtīšanas 

mēnesim sekojošā mēneša __. datumam veic pieprasītās izmaiņas un nosūta 

APDROŠINĀJUMA ŅĒMĒJAM attiecīgo apdrošināšanas polišu grozījumus. 

4. APDROŠINĀŠANAS PRĒMIJA UN NORĒĶINU KĀRTĪBA 

4.1. Apdrošināšanas prēmija KASKO apdrošināšanai pirmajam līguma darbības gadam (laika 

periodam no 2018. gada 1. janvāra līdz 2018. gada 31. decembrim) ir noteikta līguma 

2. pielikumā. 

4.2. Apdrošināšanas prēmija OCTA apdrošināšanai pirmajam līguma darbības gadam 

(atbilstoši norādītajiem apdrošināšanas termiņiem) ir noteikta līguma 3. pielikumā. 

4.3. Apdrošināšanas prēmija nākamajam līguma darbības gadam tiek noteikta, PUSĒM 

noslēdzot papildu vienošanos, pamatojoties uz APDROŠINĀJUMA ŅĒMĒJA iesniegtu 

rakstisku informāciju par apdrošināmajiem transportlīdzekļiem un precizētām transportlīdzekļu 

apdrošinājuma summām, piemērojot apdrošināšanas tarifa likmes ne augstākas par līguma 

pirmajam darbības gadam noteiktajām un APDROŠINĀTĀJA finanšu piedāvājumā 

iepirkumam LB/2017/90 norādītās atlaides attiecīgajam līguma darbības gadam. 

4.4. APDROŠINĀJUMA ŅĒMĒJS veic apdrošināšanas prēmiju maksājumu par pirmo līguma 

darbības gadu 10 (desmit) darbadienu laikā pēc līguma spēkā stāšanās dienas un 

APDROŠINĀTĀJA rēķina saņemšanas. APDROŠINĀJUMA ŅĒMĒJS veic apdrošināšanas 

prēmijas maksājumus par otro un trešo līguma darbības gadu 10 (desmit) darbadienu laikā pēc 

attiecīgo papildu vienošanos spēkā stāšanās dienas un APDROŠINĀTĀJA rēķina saņemšanas. 

4.5. APDROŠINĀJUMA ŅĒMĒJS samaksā APDROŠINĀTĀJAM papildu apdrošināšanas 

prēmiju līguma 3.1. un 3.4. punktā minētajos gadījumos 10 (desmit) darbadienu laikā pēc 

atbilstošās apdrošināšanas polises spēkā stāšanās dienas un APDROŠINĀTĀJA rēķina 

saņemšanas. 
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4.6. APDROŠINĀTĀJS atmaksā APDROŠINĀJUMA ŅĒMĒJAM visu atlikušo 

apdrošināšanas prēmijas daļu līguma 3.2. un 3.3. punktā minētajos gadījumos 10 (desmit) 

darbadienu laikā pēc APDROŠINĀJUMA ŅĒMĒJA rakstiska pieprasījuma un rēķina 

saņemšanas. 

4.7. APDROŠINĀTĀJS nosūta rēķinu APDROŠINĀJUMA ŅĒMĒJA Grāmatvedības 

pārvaldei. PUSES vienojas, ka APDROŠINĀTĀJS var iesniegt APDROŠINĀJUMA 

ŅĒMĒJAM rēķinu elektroniski, nosūtot to uz e-pasta adresi rekini@bank.lv. Elektroniski 

nosūtīts rēķins tiek uzskatīts par saņemtu nākamajā darbadienā pēc tā nosūtīšanas uz šajā 

līguma punktā norādīto e-pasta adresi. 

5. PUŠU ATBILDĪBA 

5.1. Par apdrošināšanas prēmijas samaksas termiņa nokavējumu APDROŠINĀJUMA 

ŅĒMĒJS maksā APDROŠINĀTĀJAM līgumsodu 0.5% (piecu procenta desmitdaļu) apmērā 

no kavētā maksājuma summas par katru nokavēto kalendāro dienu, bet kopā ne vairāk kā 10% 

(desmit procentu) no kavētā maksājuma summas. APDROŠINĀJUMA ŅĒMĒJS veic 

līgumsoda samaksu APDROŠINĀTĀJAM 10 (desmit) darbadienu laikā no 

APDROŠINĀTĀJA pieprasījuma un atbilstoša rēķina saņemšanas dienas. 

5.2. Katras līgumā minētās APDROŠINĀJUMA ŅĒMĒJAM pienākošās summas, t. sk. 

apdrošināšanas atlīdzības, izmaksāšanas termiņa nokavējuma gadījumā APDROŠINĀTĀJS 

maksā APDROŠINĀJUMA ŅĒMĒJAM līgumsodu 0.5% (piecu procenta desmitdaļu) apmērā 

no savlaicīgi nesamaksātās summas par katru nokavēto kalendāro dienu, bet kopā ne vairāk kā 

10% (desmit procentu) no kavētā maksājuma summas. APDROŠINĀTĀJAM līgumsods ir 

jāsamaksā 10 (desmit) darbadienu laikā no APDROŠINĀJUMA ŅĒMĒJA rēķina saņemšanas 

dienas. APDROŠINĀJUMA ŅĒMĒJAM ir tiesības vienpusēji ieturēt APDROŠINĀTĀJA 

maksājamos līgumsodus no līgumā noteiktajiem APDROŠINĀJUMA ŅĒMĒJA 

maksājumiem. 

5.3. Ja nokavēts kāds no līgumā noteiktajiem termiņiem, līgumsods tiek aprēķināts par periodu, 

kas sākas nākamajā dienā pēc līgumā noteiktā saistību izpildes termiņa un ietver dienu, kurā 

saistības izpildītas. 

6. KONFIDENCIALITĀTE  

6.1. PUSE nedrīkst izpaust informāciju par otru PUSI un līgumu, kas nav publiski pieejama, bez 

otras PUSES rakstiskas atļaujas, izņemot normatīvajos aktos noteiktos gadījumus. 

6.2. Līguma 6.1. punktā noteiktais konfidencialitātes pienākums ir spēkā neierobežotu laiku un 

paliek spēkā arī tad, ja PUSE vienpusēji atkāpjas no līguma vai ja līgums izbeidzas citādi. 

7. NEPĀRVARAMĀ VARA 

7.1. PUSE nav atbildīga par līgumā noteikto saistību pilnīgu vai daļēju neizpildi, ja tā radusies 

tādu apstākļu dēļ, kurus PUSE nevar paredzēt līguma slēgšanas brīdī, kā arī pārvarēt vai 

novērst, t.sk. dabas stihijas, ugunsgrēka, militārās akcijas vai blokādes dēļ (tālāk tekstā – 

nepārvaramas varas apstākļi). 

7.2. PUSE, kura nevar izpildīt līgumā noteiktās saistības nepārvaramas varas apstākļu dēļ, 

nekavējoties par to paziņo otrai PUSEI. Pretējā gadījumā PUSEI nav tiesību atsaukties uz 

nepārvaramas varas apstākļiem kā uz atbrīvošanas no atbildības pamatu. 

mailto:rekinu-parvaldisana@bank.lv
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7.3. Nepārvaramas varas apstākļu gadījumā līgumā noteikto saistību izpildes termiņš 

automātiski pagarinās par laiku, kas vienāds ar nepārvaramas varas apstākļu darbības laiku. 

7.4. Nepārvaramas varas apstākļu iestāšanās faktu PUSE, kura nevar izpildīt līgumā noteiktās 

saistības, pierāda ar kompetentas valsts vai pašvaldību institūcijas izdotu dokumentu. 

8. VIENPUSĒJA ATKĀPŠANĀS NO LĪGUMA 

8.1. APDROŠINĀJUMA ŅĒMĒJS ir tiesīgs vienpusēji atkāpties no līguma, rakstiski par to 

paziņojot APDROŠINĀTĀJAM, norādot atkāpšanās iemeslu, nemaksājot līgumsodu un 

neatlīdzinot APDROŠINĀTĀJAM nekādus zaudējumus, jebkurā no šādiem gadījumiem: 

8.1.1. ja APDROŠINĀTĀJS ir atkārtoti pārkāpis līgumu; 

8.1.2. ja APDROŠINĀTĀJS ir par vairāk nekā 45 (četrdesmit piecām) kalendārajām dienām 

nokavējis kādu no līgumā minētajiem APDROŠINĀJUMA ŅĒMĒJAM pienākošos summu,  

t. sk. apdrošināšanas atlīdzības, samaksas termiņiem; 

8.1.3. ja tiesā ierosināts APDROŠINĀTĀJA tiesiskās aizsardzības vai maksātnespējas process. 

8.2. Ja APDROŠINĀJUMA ŅĒMĒJS atkāpjas no līguma saskaņā ar līguma 8.1.1. vai  

8.1.2. punktu, APDROŠINĀTĀJS 10 (desmit) darbadienu laikā pēc APDROŠINĀJUMA 

ŅĒMĒJA paziņojuma saņemšanas: 

8.2.1. atmaksā APDROŠINĀJUMA ŅĒMĒJAM visu no tā saņemto KASKO apdrošināšanas 

prēmijas daļu par atlikušo apdrošināšanas periodu, kuru aprēķina proporcionāli atlikušo dienu 

skaitam; 

8.2.2. maksā līgumsodu 4 000 EUR (četri tūkstoši euro) apmērā. 

8.3. APDROŠINĀJUMA ŅĒMĒJA atkāpšanās no līguma neatbrīvo APDROŠINĀTĀJU no 

apdrošināšanas atlīdzības izmaksas par apdrošināšanas gadījumu, kas iestājies pirms līguma 

izbeigšanas. 

9. STRĪDU RISINĀŠANA UN LĪGUMAM PIEMĒROJAMIE TIESĪBU AKTI 

9.1. Strīdus un domstarpības, kas rodas saistībā ar līgumu, PUSES risina savstarpēju pārrunu 

ceļā. Strīdus un domstarpības, par kurām PUSES nevar vienoties pārrunu ceļā, izskata Latvijas 

Republikas tiesā. Tiesas vieta – Rīga, Latvija. 

9.2. Līgums uzrakstīts un izpildāms saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem. 

10. NOBEIGUMA NOTEIKUMI 

10.1. Līguma izpildē APDROŠINĀJUMA ŅĒMĒJU pilnvaroti pārstāvēt šādi 

APDROŠINĀJUMA ŅĒMĒJA darbinieki: 

10.1.1. nosūtīt līguma 3.1.–3.4. punktā minētos pieprasījumus – Tehniskās pārvaldes vadītājs 

vai Tehniskās pārvaldes Saimniecības daļas vadītājs; 

10.1.2. parakstīt APDROŠINĀTĀJA izsniegtās transportlīdzekļu apdrošināšanas polises, t.sk. 

to pielikumus un grozījumus – Tehniskās pārvaldes Saimniecības daļas vadītājs. 

10.2. Līguma grozījumus PUSES noformē rakstiski, un tie kļūst par līguma neatņemamu 

sastāvdaļu to abpusējas parakstīšanas brīdī. 

10.3. Visi līguma pielikumi ir tā neatņemamas sastāvdaļas. 

10.4. Līgums uzrakstīts uz _skaits cipariem_ (skaits vārdiem) lapām, t.sk. 1. pielikums uz 

_skaits cipariem_ (skaits vārdiem) lapām, 2. pielikums uz _skaits cipariem_ (skaits vārdiem) 

lapām un 3. pielikums uz _skaits cipariem_ (skaits vārdiem) lapām, 2 (divos) eksemplāros. Pēc 
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līguma abpusējas parakstīšanas viens eksemplārs tiek nodots APDROŠINĀTĀJAM, otrs – 

APDROŠINĀJUMA ŅĒMĒJAM. 

11. PUŠU JURIDISKĀS ADRESES UN CITI REKVIZĪTI 

11.1. APDROŠINĀJUMA ŅĒMĒJS – Latvijas Banka, K. Valdemāra ielā 2A, Rīgā,  

LV-1050, reģistrēta Latvijas Republikas Valsts ieņēmumu dienesta Pievienotās vērtības 

nodokļa maksātāju reģistrā ar Nr. LV90000158236. Norēķinu konts Latvijas Bankā Nr. LV35 

LACB 0EUR 1750 5010 0, BIC kods LACBLV2X. 

11.2. APDROŠINĀTĀJS – 

 

APDROŠINĀJUMA ŅĒMĒJS                APDROŠINĀTĀJS 

_____________________ ______________________ 

         

 

2017. gada ____. ___________                 2017. gada ____. __________       


