LĪGUMS Nr. 02/18/90
Valsts akciju sabiedrība “Latvijas gaisa satiksme”, turpmāk – KLIENTS,
vienotais reģistrācijas Nr. 40003038621, juridiskā adrese: KDP ēka, Lidosta “Rīga”,
Mārupes novads, LV-1053, kuru pārstāv tās valdes priekšsēdētājs Dāvids Tauriņš un valdes
loceklis Elmārs Švēde, kuri darbojas saskaņā ar statūtiem un valdes pilnvarojumu, no vienas
puses, un
Apdrošināšanas akciju sabiedrība “BALTA”, kas reģistrēta Komercreģistrā ar
vienotās reģistrācijas Nr. 40003049409, juridiskā adrese: Raunas iela 10, Rīga, Latvija, kuru
pārstāv valdes loceklis Mārtiņš Rozentāls un valdes loceklis Uldis Dzintars,
turpmāk - APDROŠINĀTĀJS, no otras puses,
KLIENTS un APDROŠINĀTĀJS kopā turpmāk līguma tekstā saukti – PUSES, vai
katrs atsevišķi – PUSE,
pamatojoties uz iepirkuma „VAS „Latvijas gaisa satiksme” profesionālās
civiltiesiskās atbildības apdrošināšana” (iepirkuma identifikācijas Nr. LGS 2018/22)
rezultātiem, un ievērojot to, ka KLIENTAM saskaņā ar normatīvo aktu prasībām ir
jānodrošina nepārtraukts civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas pakalpojums, PUSES
noslēdz šāda satura līgumu, turpmāk – Līgums:
1. LĪGUMA PRIEKŠMETS
1.1. APDROŠINĀTĀJS, pamatojoties uz izsludinātā atklātā konkursa
„VAS ”Latvijas gaisa satiksme” profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšana”
(iepirkuma identifikācijas Nr. LGS 2018/22) rezultātiem, saskaņā ar APDROŠINĀTĀJA
iesniegto tehnisko piedāvājumu (1. pielikums), finanšu piedāvājumu (2. pielikums), riska
aprakstu (3. pielikums) un APDROŠINĀTĀJA civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas
noteikumiem (4. pielikums), kas ir Līguma neatņemamas sastāvdaļas, apdrošina KLIENTA
civiltiesisko atbildību saskaņā ar Līguma noteikumiem un Latvijas Republikā spēkā
esošajiem normatīvajiem aktiem.
2. LĪGUMA SUMMA UN NORĒĶINU KĀRTĪBA
2.1.
Kopējā Līguma summa (gada apdrošināšanas prēmija) atbildības limitam
400 000 000,00 EUR (četri simti miljoni euro un 00 centi) ir 108 000,00 EUR (viens simts
astoņi tūkstoši euro un 00 centi).
2.2. Apdrošināšanas prēmiju KLIENTS apmaksā četros maksājumos (reizi
ceturksnī), atbilstoši apdrošināšanas polisē un rēķinā norādītajai kārtībai.
2.3. Līguma kopējā summā ir ierēķināti visi maksājumi saskaņā ar Latvijas
Republikas normatīvajiem aktiem, kā arī visi APDROŠINĀTĀJA administratīvie izdevumi
un ar apdrošināšanu saistītie atskaitījumi. Atlaides un piemaksas ir ierēķinātas KLIENTA
civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas norādītajā Līguma kopējā summā.

3.1.

3. ATBILDĪBAS LIMITS
Atbildības limits ir 400 000 000,00 EUR (četri simti miljoni euro un 00

centi).
4.
LĪGUMA SPĒKĀ ESAMĪBA
4.1.
Līgums stājas spēkā 2018. gada 15. augustā plkst. 00:00 un ir spēkā līdz
2019. gada 14. augustam (ieskaitot).

5.
APDROŠINĀTĀJA TIESĪBAS UN SAISTĪBAS
5.1.
APDROŠINĀTĀJS ne vēlāk kā līdz 2018. gada 14. augustam iesniedz
KLIENTAM civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polisi ar tās darbības termiņu no
2018. gada 15. augusta līdz 2019. gada 14. augustam vai vadošā pārapdrošinātāja vai
pārapdrošināšanas brokera rakstisku apliecinājumu par KLIENTA civiltiesiskās atbildības
apdrošināšanas seguma aizsardzību 100 % (viens simts procenti) apmērā laika periodam no
2018. gada 15. augusta līdz 2019. gada 14. augustam, par to rakstiski paziņojot KLIENTAM.
5.2.
APDROŠINĀTĀJAM ir tiesības izbeigt Līguma darbību pirms noteiktā
termiņa, iepriekš rakstiski paziņojot par to KLIENTAM, ja KLIENTS neveic maksājumus
Līguma 2.2. punktā noteiktajā kārtībā.
6. KLIENTA TIESĪBAS UN SAISTĪBAS
6.1.
Ja APDROŠINĀTĀJS no Līguma parakstīšanas brīža, bet ne vēlāk kā līdz
2018. gada 14. augustam, nav iesniedzis KLIENTAM civiltiesiskās atbildības
apdrošināšanas polisi ar darbības termiņu no 2018. gada 15. augusta līdz 2019. gada
14. augustam vai vadošā pārapdrošinātāja vai pārapdrošināšanas brokera rakstisku
apliecinājumu par KLIENTA civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas seguma aizsardzību
100 % (viens simts procenti) apmērā laika periodam no 2018. gada 15. augusta līdz
2019. gada 14. augustam, KLIENTAM ir tiesības vienpusējā kārtā lauzt Līgumu, par to
rakstiski paziņojot APDROŠINĀTĀJAM.
6.2.
KLIENTAM ir tiesības izbeigt Līguma darbību pirms noteiktā termiņa,
30 (trīsdesmit) kalendārās dienas iepriekš rakstiski paziņojot par to APDROŠINĀTĀJAM.
Šādā gadījumā Līguma darbība tiek uzskatīta par izbeigtu ar brīdi, kad puses parakstījušas
vienošanos par līgumsaistību izbeigšanu, kā arī savstarpējo norēķinu un saistību pilnīgu
izpildi.
6.3.
KLIENTA pienākums ir nodrošināt Līguma 2.1. punktā noteiktās
apdrošināšanas prēmijas apmaksu atbilstoši Līguma 2.2. punktā minētajai kārtībai.
7. PUŠU ATBILDĪBA
7.1. Puses ir atbildīgas par Līguma pienākumu savlaicīgu un pienācīgu izpildi.
Vainas pakāpes un zaudējumu atlīdzības noteikšanai piemērojami Latvijas Republikas
Civillikuma noteikumi.
7.2. Par Līgumā noteiktā apdrošināšanas prēmijas samaksas termiņa nokavējumu
KLIENTS maksā APDROŠINĀTĀJAM līgumsodu 0,5 % (nulle, komats, pieci procenti)
apmērā no kavētā maksājuma summas par katru nokavēto kalendāro dienu, bet ne vairāk kā
10 % (desmit procenti) apmērā no kavētā maksājuma summas. KLIENTS veic līgumsoda
samaksu APDROŠINĀTĀJAM 10 (desmit) darba dienu laikā no APDROŠINĀTĀJA
pieprasījuma un atbilstoša rēķina saņemšanas dienas.
7.3. Katras Līgumā minētās KLIENTAM pienākošās summas, t.sk., apdrošināšanas
atlīdzības, izmaksāšanas termiņa nokavējuma gadījumā, APDROŠINĀTĀJS maksā
KLIENTAM līgumsodu 0,5 % (nulle, komats, pieci procenti) apmērā no savlaicīgi
nesamaksātās summas par katru nokavēto kalendāro dienu, bet ne vairāk kā 10 % (desmit
procenti) apmērā no kavētā maksājuma summas.
7.4. Ja APDROŠINĀTĀJS neievēro Līguma 5.1. punktā noteikto termiņu,
APDROŠINĀTĀJS papildus Līguma 7.3. punktā noteiktajam līgumsodam maksā
KLIENTAM līgumsodu 700,00 EUR (septiņi simti euro un 00 centi) apmērā.
7.5. APDROŠINĀTĀJAM līgumsods ir jāsamaksā 10 (desmit) darba dienu laikā no
KLIENTA rēķina saņemšanas dienas. KLIENTAM ir tiesības vienpusēji ieturēt līgumsodu
no Līgumā noteiktajiem KLIENTA maksājumiem.

7.6. 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.
8. INFORMĀCIJAS KONFIDENCIALITĀTE
8.1. Puses vienojas ievērot savstarpēji sniegtās informācijas stingru konfidencialitāti
un apņemas neizpaust informāciju, kas saistīta ar Līgumu un kļuvusi zināma par otru pusi
Līguma darbības laikā, izņemot normatīvajos aktos paredzētos gadījumus.
8.2. Konfidencialitātes atruna, kas iekļauta Līguma 8.1. punktā, ir spēkā 3 (trīs)
gadus pēc Līguma darbības termiņa beigām.

9. CITI NOTEIKUMI
9.1. Neviena no Pusēm nav atbildīga par savu saistību neizpildi saskaņā ar Līgumu
tādā apmērā, kādā šo saistību neizpilde aizkavēta vai izbeigta nepārvaramas varas apstākļu
dēļ.
9.2. Ar nepārvaramu varu Puses saprot – ugunsgrēks, plūdi, stihiskas nelaimes,
streiki, karš, ekonomiskā krīze un citas darbības, kas tiešā veidā ietekmē šī Līguma izpildi,
un kuru iestāšanos nebija iespējams novērst un paredzēt.
9.3. Ja iepriekš minētie apstākļi (Līguma 9.1. un 9.2. punkts) ilgst ilgāk nekā vienu
kalendāro mēnesi no vietas, katrai Pusei ir tiesības atteikties no Līguma saistību turpmākas
izpildes un nevienai Pusei nav tiesību uz to, lai otra Puse atlīdzinātu jebkura rakstura
zaudējumus.
9.4. Pusei, kurai Līguma izpilde kļuvusi neiespējama, jāpaziņo otrai Pusei rakstveidā
par iepriekš minēto apstākļu darbības sākumu un beigām ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu
laikā.
9.5.
Strīdus, kas var rasties Līguma izpildes rezultātā vai sakarā ar Līgumu, Puses
risina savstarpējo pārrunu ceļā. Ja vienošanās netiek panākta, tad strīds tiek risināts tiesā
Latvijas Republikas normatīvajos aktos paredzētajā kārtībā.
9.6.
Jautājumus, kas nav atrunāti Līgumā, Puses risina saskaņā ar Latvijas
Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.
9.7.
Visi Līguma grozījumi vai papildinājumi ir izdarāmi rakstveidā un
noformējami kā tā pielikumi, kas kļūst par Līguma neatņemamām sastāvdaļām.
9.8.
Līguma neatņemamas sastāvdaļas ir APDROŠINĀTĀJA apdrošināšanas
polise ar visiem tās pielikumiem un apdrošināšanas noteikumiem, kas sagatavota atbilstoši
iepirkumā (ar identifikācijas Nr. LGS 2018/22) APDROŠINĀTAJA iesniegtajam
Tehniskajam un Finanšu piedāvājumam.
9.9.
Ja rodas pretrunas starp Līgumu un KLIENTA civiltiesiskās atbildības
apdrošināšanas polisi un citiem Līguma pielikumiem, tad noteicošais ir Līgums, bet pārējie
nosacījumi ir spēkā tiktāl, cik tie nav pretrunā ar Līguma nosacījumiem un nepasliktina
KLIENTA stāvokli.
9.10. Ar Līgumu uzņemtās Pušu tiesības un saistības pārņem to tiesību un saistību
pārmantotāji.
9.11. Līgums parakstīts uz 3 (trīs) lapām divos eksemplāros, no kuriem viens
atrodas pie APDROŠINĀTĀJA, bet otrs – pie KLIENTA.

10. PUŠU REKVIZĪTI UN PARAKSTI
KLIENTS:
VAS “Latvijas gaisa satiksme”
Muzeju iela 3, Lidosta “Rīga”,
Mārupes novads, LV-1053
Reģistrācijas Nr.40003038621
Tālrunis: 67300950, fakss 67300803
Banka: AS “SEB banka”
Bankas kods: UNLALV2X
Konta Nr.: LV20UNLA0003029070855

APDROŠINĀTĀJS:
AAS “BALTA”
Raunas iela 10, Rīga, Latvija
Reģistrācijas Nr. 40003049409
Banka: AS SEB banka
Bankas kods: UNLALV2X
Konta Nr.: LV60UNLA0050002300708

___(paraksts)_____ Dāvids Tauriņš
Valdes priekšsēdētājs

___(paraksts)______ Mārtiņš Rozentāls
Valdes loceklis

____(paraksts)____ Elmārs Švēde
Valdes loceklis

____(paraksts)_____ Uldis Dzintars
Valdes loceklis

Mārupes novadā
2018. gada 18.jūnijā

Rīgā
2018. gada 18. jūnijā

