LĪGUMS Nr. 02/18/19
Valsts akciju sabiedrība “Latvijas gaisa satiksme”, vienotais reģistrācijas
Nr. 40003038621, kuru pārstāv tās valdes priekšsēdētājs Dāvids Tauriņš un valdes loceklis Elmārs
Švēde, kuri rīkojas saskaņā ar statūtiem un valdes pilnvarojumu, turpmāk – Klients, no vienas puses,
un
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Apdrošināšanas un finansu brokers”, vienotais
reģistrācijas Nr. 40003438358, tās valdes locekļa Vida Šona personā, kurš rīkojas saskaņā ar statūtiem,
turpmāk – Izpildītājs, no otras puses, turpmāk abi kopā un katrs atsevišķi līguma tekstā saukti – Puses,
noslēdz sekojoša satura līgumu, turpmāk - Līgums:
1. LĪGUMA PRIEKŠMETS
1.1. Klients, atbilstoši Līguma nosacījumiem un tā 1. pielikumam “Tehniskā specifikācija
un finanšu piedāvājums”, kas ir Līguma neatņemama sastāvdaļa, nolīgst Izpildītāju sniegt
apdrošināšanas brokera pakalpojumus Klienta profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas
iepirkumā, turpmāk – Pakalpojumi.
2. IZPILDĪTĀJA ATLĪZĪBA
2.1. Puses vienojas, ka Izpildītāja atlīdzība par Klientam sniegtajiem Pakalpojumiem tiek
noteikta publiskā iepirkuma dokumentācijā izsludinot iepirkumu par Klienta profesionālās darbības
civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas pakalpojumu sniegšanu, kā arī līgumā „Par profesionālās
darbības civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas pakalpojumu sniegšanu”, turpmāk – Apdrošināšanas
līgums, kas tiek noslēgts starp Klientu un apdrošinātāju, kas uzvarēs iepirkumā, turpmāk tekstā –
Apdrošinātājs.
2.2. Izpildītājam nosakāmā atlīdzība (bez pievienotās vērtības nodokļa) par Līguma 1.1.
punktā noteikto Pakalpojumu, tiks aprēķināta šādi – 7 % (septiņi procenti) no summas par kādu tiks
noslēgts Apdrošināšanas līgums starp Klientu un Apdrošinātāju, bet ne vairāk kā 15 400,00 EUR
(piecpadsmit tūkstoši četri simti euro un 00 centi).
2.3. Par kārtību, kādā Apdrošinātājs un Izpildītājs veic savstarpējos norēķinus, kas noteikti
Līguma 2.1. un 2.2. punktā, Apdrošinātājs un Izpildītājs vienojas atsevišķi.
2.4. Par Izpildītāja pakalpojumiem Klients Izpildītājam nemaksā. Par Izpildītāja
pakalpojumiem, kas minēti iepirkuma tehniskajā specifikācijā, maksā Apdrošinātājs, kas iegūs līguma
slēgšanas tiesības par civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas pakalpojumu sniegšanu. Atlīdzības
apmērs ir nosakāms atbilstoši Līguma 1. pielikumam.
3. PAKALPOJUMU SNIEGŠANAS NOTEIKUMI
3.1. Izpildītājs sniedz Klientam Pakalpojumu Līgumā nolīgtajos ietvaros un apmēros.
Sniedzot Pakalpojumus, Izpildītājs ievēro profesionālo rūpību un uzmanību un likuma robežās aizsargā
Klienta intereses. Sniedzot Pakalpojumus, Izpildītājs rīkojas atbilstoši Latvijas Republikā spēkā
esošajiem un uz Pakalpojumu sniegšanu tieši attiecināmajiem normatīvajiem aktiem.
3.2. Sniedzot Pakalpojumus, Izpildītājs vadās no pieņēmuma, ka Klienta sniegtā
informācija ir pilnīga, precīza un patiesa. Ja Klientam ir pamats uzskatīt, ka Izpildītāja izmantotā
informācija nav pilnīga, precīza vai patiesa, Klients to nekavējoties dara zināmu Izpildītājam.
3.3. Puses ir atbildīgas par sava personāla un pārstāvju darbībām, kā arī par Pakalpojumu
sniegšanas nolūkos visu Pusēm nodoto datu un informācijas precizitāti, pilnīgumu un patiesumu.
4. KLIENTA NORĀDĪJUMI
4.1. Izpildītājs no Klienta vai Klienta norādītās (-ām) personas (-ām) pieņem norādījumus,
kuri attiecas uz Pakalpojumiem. Klients norādījumus var dot mutiski vai rakstiski. Klients norādījumos
rakstiski norāda tā izpildes termiņus.
4.2. Izpildītājam ir tiesības prasīt no Klienta norādījumus, ja to prasa nolīgto Pakalpojumu
raksturs un apstākļi. Klientam šādā gadījumā ir pienākums dot prasītos norādījumus cik ātri vien
iespējams.

5. INTELEKTUĀLĀ ĪPAŠUMA TIESĪBAS
5.1. Puses nedrīkst lietot otras puses vārdu, preču zīmes, logo un citus simbolus jebkādā
veidā bez otras puses iepriekšējas rakstiskas piekrišanas.
5.2. Visi nodevumi, kas saistīti ar Līguma izpildi, ir Klienta īpašums.
6. PUŠU PIENĀKUMI, TIESĪBAS UN ATBILDĪBA
6.1. Izpildītājam ir pienākums pēc Klienta rakstveida pieprasījuma 10 (desmit) kalendāro
dienu laikā iesniegt Klientam atskaites par Pakalpojuma izpildi, izpildes procesu, stadijām, termiņiem,
kā arī par citiem Klientu interesējošiem jautājumiem šai sakarā.
6.2. Ja netiek ievēroti Līguma 4.1. un 6.1. minētais termiņš, Klients ir tiesīgs piemērot
Izpildītājam līgumsodu 100 EUR (viens simts euro un 00 centi) apmērā par katru fiksēto gadījumu.
6.3. Gadījumā, ja Klients konstatē, ka Izpildītājs nespēj veikt Līgumā noteiktos
Pakalpojumus, Klientam ir tiesības vienpusēji atkāpties no Līguma, par to rakstveidā informējot
Izpildītāju ne mazāk kā 10 (desmit) darba dienas iepriekš. Šajā punktā minētajā gadījumā Klients ir
tiesīgs piemērot Izpildītājam līgumsodu 1 500 EUR (viens tūkstotis pieci simti euro un 00 centi)
apmērā.
6.4. Izpildītāja un Klienta atbildības pamats izriet no Līguma un Latvijas Republikā spēkā
esošo un uz Līgumu tieši attiecināmo normatīvo aktu tiesiskā regulējuma.
6.5. Nepārvaramas varas gadījumā Līguma Puses pārrunu ceļā risina jautājumu par savu
saistību izpildi un tiesību izlietošanu, kuras izriet no Līguma. Ja kāda no Līguma Pusēm atsaucas uz
nepārvaramu varu, tad šī Puse arī pierāda nepārvaramas varas apstākļu pastāvēšanu.
6.6. Nepārvarama vara Līguma izpratnē ir dabas stihijas, katastrofas, karš un jebkura
rakstura kara operācijas, blokāde, eksporta un importa aizliegums, epidēmijas, kā arī jebkura objektīva
ārkārtas rakstura neizpilde, kurus Puses nav paredzējušas un nevarēja paredzēt.
6.7. Pēc Pakalpojumu pabeigšanas Izpildītājam ir pienākums atdot Klientam lietas
materiālos esošo dokumentu oriģināleksemplārus, kā arī citus no Klienta saņemtos dokumentus, ja tādi
ir saņemti.
6.8. Visā Līguma darbības laikā Klients ir tiesīgs vienpusēji izbeigt Līgumu pirms termiņa
bez iepriekšējas Izpildītāja informēšanas un piekrišanas, ja Izpildītājs:
6.8.1. nepilda saskaņā ar Līgumu noteiktās saistības un pienākumus;
6.8.2. Pakalpojuma izpilde ir aizkavējusies vairāk par 10 (desmit) kalendārām dienām. Šajā
punktā minētajā gadījumā Klients ir tiesīgs piemērot Izpildītājam līgumsodu 1500 EUR (viens tūkstotis
pieci simti euro un 00 centi) apmērā.
7. KONFIDENCIALITĀTE
7.1. Izpildītājs apņemas neatklāt no Klienta saņemto informāciju personām, kas nav
Līguma Puse, izņemot gadījumus, kad informācijas atklāšana personām, kas nav Līguma Puse, ir
nepieciešama, lai sniegtu nolīgtos Pakalpojumus, iepriekš vienojoties ar Klientu par informācijas
atklāšanu. Izpildītājs apņemas nodrošināt konfidencialitāti ar tādu pašu rūpību, kādu tas ievēro attiecībā
uz savu konfidenciālo informāciju. Klients apliecina, ka viņam ir saprotams, ka Izpildītājs ir tiesīgs
sniegt konfidenciālu informāciju kompetentām valsts un pašvaldības iestādēm atbilstoši normatīvajos
aktos noteiktajos gadījumos, savukārt Izpildītājs apliecina, ka, sniedzot konfidenciālu informāciju, tas
norādīs uz konfidencialitātes statusu iestādēm un institūcijām, kurām tiek sniegta šāda informācija.
Konfidencialitāte nav attiecināma uz to informāciju, kas ir publiski pieejama.
7.2. Klients ievēros konfidencialitāti attiecībā uz metodēm, paņēmieniem un tehniku, ko
Izpildītājs lieto, sniedzot Klientam Pakalpojumus. Attiecībā uz visu konfidenciālo un Izpildītājam
piederošo informāciju, kas saskaņā ar Līgumu tiek nodota Klientam, Klients nodrošinās
konfidencialitāti ar tādu pašu rūpību, kādu tas ievēro attiecībā uz savu konfidenciālo informāciju,
pieņemot, ka Klienta rūpība ir tāda, kuru pieņemts uzskatīt par saprātīgu.
8. LĪGUMA TERMIŅŠ UN CITI NOTEIKUMI
8.1. Līgums stājas spēkā ar tā abpusēju parakstīšanas brīdi un ir spēkā līdz Apdrošināšanas
līgumā noteiktajam beigu termiņam. Ja apdrošināšanas gadījums ir pieteikts līdz Apdrošināšanas
līguma termiņa beigām, bet apdrošināšanas lietas izskatīšanas turpinās pēc Apdrošināšanas līguma
termiņa beigām, Izpildītājam ir pienākums turpināt sniegt Pakalpojumu.
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8.2. Līgums ir saistošs Pusēm un to tiesību un saistību pārņēmējiem.
8.3. Klientam ir tiesības, par to rakstiski 15 (piecpadsmit) kalendārās dienas iepriekš
paziņojot Izpildītājam, jebkurā laikā izbeigt šo Līgumu. Šajā gadījumā Līguma Pusēm jāizpilda savas
saistības, kuras bija radušās pirms paziņojuma saņemšanas par Līguma izbeigšanu.
8.4. Visi strīdi un domstarpības, kas rodas starp Līguma Pusēm Līguma darbības laikā, tiek
risināti savstarpēju sarunu ceļā. Ja Pusēm neizdodas vienoties par strīda vai domstarpības risinājumu
pārrunu ceļā, tad jebkurš strīds, domstarpība vai prasība, kas izriet no Līguma, tiks galīgi izšķirts tiesā
Latvijas Republikas spēkā esošajos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
8.5. Visi grozījumi un papildinājumi šim Līgumam ir spēkā tikai tad, ja tie ir noformēti
rakstiski un ir abu Līguma Pušu parakstīti.
8.6. Līgums ir noformēts 2 (divos) identiskos oriģināleksemplāros, katrs eksemplārs uz 3
(trīs) lapām, ar vienādu juridisku spēku, latviešu valodā, pa vienam eksemplāram katrai no Līguma
Pusēm.

9.1.

9. LĪGUMA PIELIKUMI
1. pielikums “Tehniskā specifikācija un finanšu piedāvājums” uz 2 (divām) lapām.
10. PUŠU JURIDISKĀS ADRESES,
KESĪTIESTĀŽU REKVIZĪTI UN PARAKSTI

KLIENTS:

IZPILDĪTĀJS:

VAS “Latvijas gaisa satiksme”
Muzeju iela 3, Lidosta “Rīga”,
Mārupes novads, LV – 1053,
PVN reģ. Nr. LV40003038621
Banka: AS “Citadele banka”
Konts: LV94PARX0000004631021
Kods: PARXLV22

SIA „Apdrošināšanas un finansu
brokers”
Tukuma iela 6, Rīga, LV-1002
PVN reģ. Nr. 40003438358
Banka: AS „Swedbank”
Konts: LV33HABA0001408049593
Kods: HABALV22

Valdes priekšsēdētājs:
____(paraksts)_____ Dāvids Tauriņš

____(paraksts)_____ Vidis Šons

Valdes loceklis:
_____(paraksts)_____ Elmārs Švēde

2018. gada 14. februārī,
Rīgā

2018. gada 14. februārī,
Mārupes novadā
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