LĪGUMS Nr. 02/17/54
Apdrošināšanas akciju sabiedrība „BALTA”, vienotais reģistrācijas Nr.40003049409,
turpmāk - Apdrošinātājs, tās valdes locekļa Mārtiņa Rozentāla personā un valdes locekļa Ulda
Dzintara personā, kas rīkojas saskaņā ar statūtiem, no vienas puses,
Valsts akciju sabiedrība “Latvijas gaisa satiksme”, reģistrācijas Nr.40003038621,
turpmāk – Pasūtītājs, tās valdes priekšsēdētāja Dāvida Tauriņa un valdes locekļa Elmāra Švēdes
personā, kuri rīkojas saskaņa ar statūtiem un valdes pilnvarojumu, no otras puses, turpmāk tekstā
abi kopā un atsevišķi saukti – Puses, ievērojot iepirkuma ar identifikācijas Nr. LGS 2017/12
rezultātus, noslēdz līgumu, turpmāk tekstā – Līgums, par turpmāko:
1. LĪGUMA PRIEKŠMETS
Pasūtītājs iegādājas un Apdrošinātājs, pamatojoties uz iepirkumā iesniegto piedāvājumu,
nodrošina gaisa satiksmes vadības dispečeru, turpmāk – GSV dispečeri, licences (3.klases
veselības apliecības) zaudējuma apdrošināšanu, turpmāk – Pakalpojums, saskaņā ar Līguma
noteikumiem, tehnisko specifikāciju (1.pielikums), Apdrošinātāja tehnisko piedāvājumu
(2.pielikums), finanšu piedāvājumu (3.pielikums) un apdrošināšanas noteikumiem (4.pielikums),
kas ir šī Līguma neatņemamas sastāvdaļas.
2. APDROŠINĀŠANAS PRĒMIJA UN TĀS SAMAKSAS KĀRTĪBA
2.1. Apdrošināšanas depozīta prēmiju (līguma summu) 29 993,93 EUR (divdesmit deviņi
tūkstoši deviņi simti deviņdesmit trīs euro, 93 centi), neieskaitot pievienotās vērtības nodokli,
Pasūtītājs apņemas samaksāt Apdrošinātājam 1 (viens) maksājumā, pamatojoties uz Apdrošinātāja
izrakstīto rēķinu 10 (desmit) darba dienu laikā pēc apdrošināšanas polises spēkā stāšanās un rēķina
saņemšanas, pārskaitot to uz Līgumā norādīto Apdrošinātāja norēķinu kontu.
2.2. Līguma noslēgšanas brīdī Apdrošinātājs apdrošina 79 (septiņdesmit deviņi) GSV dispečerus.
2.3. Apdrošināšanas prēmija vienai personai, neatkarīgi no vecuma grupas, ir 379,67 EUR (trīs
simti septiņdesmit deviņi euro, 67 centi).
2.4. Līguma darbības laikā ir iespējamas apdrošināmo GSV dispečeru skaita izmaiņas, kas
nepārsniegs 10 % (desmit procenti) no norādītā apdrošināmo GSV dispečeru skaita Līguma spēkā
stāšanās brīdī.
3. DATU AIZSARDZĪBA
3.1. Pasūtītājs un Apdrošinātājs apņemas ievērot personu datu aizsardzības normatīvo aktu
prasības.
3.2. Parakstot Līgumu, Pasūtītājs apstiprina, ka ir saņēmis visu GVS dispečeru atļauju,
Apdrošinātājam kā datu apstrādes sistēmas pārzinim, rīkoties ar GSV dispečeru personas datiem
un personas identifikācijas kodiem un izmantot tos Līgumā minēto Pakalpojumu sniegšanai un
saistību izpildei saskaņā ar Fizisko personu datu aizsardzības likumu un citiem Latvijas Republikas
normatīvajiem aktiem.
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4. ĪPAŠI NOSACĪJUMI APDROŠINĀŠANAI
Pasūtītājs 5 (pieci) darba dienu laikā pēc Līguma noslēgšanas apdrošināšanas polises, turpmāk
tekstā – Polise, un GSV dispečeru individuālā apdrošināšanas apliecinājuma, turpmāk tekstā –
Apliecinājums, sagatavošanai iesniedz Apdrošinātājam rakstisku paziņojumu, kurā norāda GSV
dispečeru sarakstu, kuri ar šo Līgumu tiks apdrošināti un, kurā norāda: vārdu, uzvārdu, personas
kodu, GSV dispečera licences numuru.
5. PIELIKUMI UN PRĒMIJAS
5.1. Gadījumā, ja ar apdrošināto GSV dispečeri, tiek izbeigtas darba tiesiskās attiecības, Pasūtītājs
par to rakstiski paziņo Apdrošinātājam.
5.2. Apdrošinātājs veic atlikušās prēmijas pārrēķinu proporcionāli Polises darbības termiņam
(dienās) par atsevišķu apdrošināto personu apdrošināšanas pirmstermiņa izbeigšanu, paturot
atlikušo prēmiju jaunu apdrošināto personu apdrošināšanas apmaksai Polises ietvaros. Ja Polises
darbības laikā netika apdrošinātas jaunas personas, atlikušo prēmiju Apdrošinātājs Līguma
darbības beigās pārskaita uz Pasūtītāja bankas norēķinu kontu.
5.3. Gadījumā, ja Polises darbības laikā uz konkrēto izslēdzamo apdrošināto personu ir veiktas
apdrošināšanas atlīdzības izmaksas vai ir pieteikts iespējamais apdrošināšanas gadījums, tad
atlikušās prēmijas aprēķins par neizmanto periodu netiek veikts.
5.4. Par GSV dispečeriem, kuri uzsākuši darba tiesiskās attiecības ar Pasūtītāju Līguma darbības
laikā, Pasūtītājs iesniedz Apdrošinātājam rakstisku paziņojumu, norādot jaunā GSV dispečera
vārdu, uzvārdu, personas kodu, GSV dispečera licences numuru un apdrošināšanas darbības
sākuma datumu. Apdrošinātājs 5 (piecu) darba dienu laikā sagatavo gan izmaiņas Polisē, gan
Apliecinājumu, ko nogādā Pasūtītājam.
5.5. GSV dispečeri, kuri uzsākuši darba tiesiskās attiecības ar Pasūtītāju Līguma darbības laikā,
tiek apdrošināti uz tādiem pašiem nosacījumiem, kādi paredzēti Līgumā un tā pielikumos līdz
Līguma perioda beigām, prēmiju aprēķinot proporcionāli saskaņā ar iesniegto Apdrošinātāja
piedāvājumu.
6. PUŠU TIESĪBAS UN PIENĀKUMI
6.1. Lai nodrošinātu Līguma izpildi, Pasūtītājs apņemas:
6.1.1. iesniegt Apdrošinātājam Līguma un tā pielikumu sagatavošanai nepieciešamo informāciju
par GSV dispečeriem elektroniskā veidā, norādot vārdu, uzvārdu, personas kodu, GSV dispečeru
licences numuru;
6.1.2. ievērot Līguma un tā pielikumu noteikumus, kā arī iepazīstināt ar tiem GSV dispečerus;
6.1.3. izsniegt GSV dispečeriem Apliecinājumus un citus Apdrošinātāja sagatavotos materiālus,
kas papildina Polisi, Apliecinājumu un paredzēti individuālai lietošanai (piemēram, īss
Programmas apraksts, un Apdrošinātāja kontaktinformācija) tiklīdz tas kļuvis iespējams;
6.2. Lai nodrošinātu Līguma izpildi, Apdrošinātājs apņemas:
6.2.1. pēc Līguma noslēgšanas, izsniegt Pasūtītājam Polisi un Apliecinājumus, kā arī citus
Apdrošinātāja sagatavotos materiālus, kas papildina Polisi, Apliecinājumus un paredzēti
individuālai lietošanai (piemēram, īss Programmas apraksts, un Apdrošinātāja kontaktinformācija)
ne vēlāk kā 5 (pieci) darba dienu laikā, skaitot no brīža, kad Pasūtītājs izpildījis Līguma
6.1.1.punktā minētās darbības;
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6.2.2. izmaksāt GSV dispečeram atlīdzību Līgumā un pielikumos minētajos gadījumos un apmērā,
ievērojot šajos dokumentos noteikto kārtību un termiņus;
6.2.3. nemainīt Līguma un pielikumos ietvertos nosacījumus to darbības laikā, kā arī jebkādā citā
veidā neapgrūtināt GSV dispečeru iespējas saņemt tiem paredzētos Apdrošinātāja Pakalpojumus;
6.2.4. pēc Pasūtītāja vai GSV dispečera lūguma sniegt izsmeļošas atbildes uz dažādiem ar Līguma
priekšmetu saistītiem jautājumiem pēc iespējas ātrākā laikā, bet ne vēlāk kā 5 (pieci) darba dienu
laikā no šo jautājumu saņemšanas brīža;
6.2.5. sniegt Pakalpojumu nevainojamā, profesionālai rūpībai atbilstošā kvalitātē.
6.3. Apdrošinātāja apakšuzņēmēja (ja tāds tiek piesaistīts) nomaiņa, kā arī papildus apakšuzņēmēju
iesaistīšanu Līguma izpildē pieļaujama tikai Publisko iepirkumu likumā noteiktajos gadījumos un
kārtībā.
6.4. Gadījumos, kad ir nepieciešama Pasūtītāja piekrišana Apdrošinātāja apakšuzņēmēja (ja tāds
tiek piesaistīts) nomaiņai, kā arī papildus apakšuzņēmēju iesaistīšanā Līguma izpildē, Pasūtītājs
pieņem lēmumu ne ilgāk kā 5 (pieci) darba dienu laikā, pēc tam, kad ir saņēmis no Apdrošinātāja
visu informāciju un dokumentus, kas ir nepieciešami, lai pieņemtu lēmumu.
7. PUŠU ATBILDĪBA
7.1. Par Līgumā noteiktā apdrošināšanas prēmijas samaksas termiņa nokavējumu, Apdrošinātājs
ir tiesīgs piemērot Pasūtītājam 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 Līguma summas.
7.2. Apdrošināšanas atlīdzības izmaksāšanas termiņa nokavējuma gadījumā, Pasūtītājs ir tiesīgs
piemērot Apdrošinātājam 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.
7.3. 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.
7.4. Līgumsoda samaksa neatbrīvo no saistību izpildes un zaudējumu atlīdzības pienākuma.
7.5. Puses apņemas aizsargāt un neizpaust trešajām personām saistībā ar Līguma izpildi iegūto
tehnisko, komerciālo un citu informāciju.
7.6. Apdrošinātājs apņemas no Pasūtītāja visu iegūto informāciju izmantot tikai Līguma ietvaros.
Par šo noteikumu neievērošanu Apdrošinātājs maksā līgumsodu 1 500,00 EUR (viens tūkstotis
pieci simti euro un 00 centi) apmērā par katru fiksēto gadījumu.
7.7. Kopējā līgumsoda apmērs Līguma 7.2. un 7.6. punktā noteiktajos gadījumos nedrīkst
pārsniegt 10 % (desmit procenti) no kopējās Līguma summas.
7.8. Līguma 7.5.punktā noteiktais pienākums Pusēm ir saistošs 3 (trīs) gadus pēc Līguma termiņa
beigām.
8. LĪGUMA IZBEIGŠANA
8.1. Pasūtītājs var vienpusēji izbeigt Līgumu par to rakstveidā informējot Apdrošinātāju ne vēlāk
kā 30 (trīsdesmit) kalendāras dienas iepriekš, ja Līguma darbības laikā konstatētas neatbilstības
Līgumam un/vai tā pielikumiem.
8.2. Pirms termiņa pārtraucot Līgumu un Polisi, savu spēku zaudē arī visi saskaņā ar šo Līgumu
izsniegtie Apliecinājumi.
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8.3. Katra Puse var vienpusēji izbeigt Līgumu, ja otrā Puse patvaļīgi grozīja šajā Līgumā un/vai tā
pielikumos ietvertos noteikumus, vai arī nepilda Līgumā noteiktās saistības ilgāk par 10 (desmit)
darba dienām no rakstveida pretenzijas saņemšanas dienas. Šādā gadījumā Pusei, kura patvaļīgi
grozīja šajā Līgumā un/vai tā pielikumos ietvertos noteikumus, vai arī nepilda Līgumā noteiktās
saistības ilgāk par 10 (desmit) darba dienām no rakstveida pretenzijas saņemšanas dienas, ir
pienākums pilnā apjomā atlīdzināt otrai Pusei visus tās zaudējumus, kā arī samaksāt līgumsodu
10 % (desmit procenti) apmērā no atlikušās apdrošināšanas prēmijas līdz Līguma darbības termiņa
beigām.
9. NEPĀRVARAMA VARA
9.1. 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.
9.2. Nepārvarama vara Līguma izpratnē ir dabas stihijas, katastrofas, karš un jebkura rakstura kara
operācijas, blokāde, eksporta un importa aizliegums, epidēmijas, kā arī jebkuri apstākļi, pie kuriem
objektīvi nav iespējama saistību izpilde un, kurus Puses nevarēja paredzēt un nevarēja novērst.
9.3. Ja nepārvaramas varas apstākļi turpinās ilgāk par 30 (trīsdesmit) kalendārajām dienām, katrai
no Pusēm ir tiesības vienpusēji atkāpties un pārtraukt šo Līgumu. Šādā gadījumā neviena no Pusēm
nav atbildīga par zaudējumiem, kuri radušies otrai Pusei laika posmā pēc nepārvaramas varas
apstākļu iestāšanās dienas.
10. STRĪDU IZSKATĪŠANAS KĀRTĪBA
Visi strīdi un domstarpības, kas rodas starp Līguma Pusēm Līguma darbības laikā, tiek risināti
savstarpēju sarunu ceļā. Ja Pusēm neizdodas 30 (trīsdesmit) kalendāro dienu laikā vienoties par
strīda vai domstarpības risinājumu pārrunu ceļā, tad jebkurš strīds, domstarpība vai prasība, kas
izriet no Līguma, skar to vai tā pārkāpšanu, izbeigšanu, grozīšanu, iztulkošanu vai spēkā esamību
vai neesamību, tiks galīgi izšķirts tiesā Latvijas Republikā spēkā esošajos normatīvajos aktos
noteiktajā kārtībā.
11. CITI NOTEIKUMI
11.1. Līgums stājas spēkā ar 2017. gada 8. aprīli un ir spēkā 1 (viens) gadu, t.i., līdz
2018. gada 7. aprīlim.
11.2. Visi Līguma pielikumi ir tā neatņemamas sastāvdaļas.
11.3. Līgums ir saistošs Pusēm un to tiesību un saistību pārņēmējiem.
11.4. Grozījumi un papildinājumi Līguma tekstā, ir juridiski saistoši Līguma Pusēm, tikai
gadījumā, ja tie ir sagatavoti rakstiski un abpusēji parakstīti.
11.5. Šis Līgums un jautājumi, kas nav tajā ietverti, tiek tulkoti un risināti saskaņā ar Latvijas
Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.
11.6. Gadījumā, ja rodas pretrunas starp Līgumu un tā pielikumiem, tad prioritāte ir Līgumam un
tā 1. un 2.pielikumam. Ja citi Līguma pielikumi paredz nosacījumus, kas ir pretrunā ar Līgumu un
1. un 2.pielikumu vai paredz noteikumus, kurus Pasūtītājs nav noteicis un kas pasliktina Pasūtītāja
stāvokli, tie atzīstami par spēkā neesošiem.
11.7. Visus ar Līgumu saistītos paziņojumus Pasūtītājs nosūta Apdrošinātājam uz e-pasta adresi:
Raimonds.rubenis@balta.lv. Paziņojums uzskatāms par saņemtu nākamajā darba dienā pēc
nosūtīšanas. Ja rodas domstarpības par paziņošanu, Pasūtītājam ir pienākums pierādīt paziņošanas
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faktu. Ja adresāts apgalvo, ka paziņojumu nav saņēmis, viņš šo apgalvojumu pamato, norādot uz
objektīviem apstākļiem, kas neatkarīgi no adresāta gribas bijuši par šķērsli paziņojuma
saņemšanai.
11.8. Līgums noformēts divos identiskos oriģināleksemplāros, ar vienādu juridisko spēku latviešu
valodā, uz 14 (četrpadsmit) lapām, kuru skaitā ir 1.pielikums “Tehniskā specifikācija” uz 2 (divi)
lapām, 2.pielikums “Apdrošinātāja tehniskais piedāvājums” uz 2 (divi) lapām, 3.pielikums
“Finanšu piedāvājums” uz 1 (viens) lapas un 4.pielikums “Apdrošināšanas noteikumi” uz 4 (četri)
lapām.
11.9. Viens Līguma eksemplārs glabājas pie Apdrošinātāja, bet otrs - pie Pasūtītāja.
12. PUŠU ADRESES, BANKAS REKVIZĪTI UN PARAKSTI
APDROŠINĀTĀJS

PASŪTĪTĀJS

AAS „BALTA”
Reģ. Nr. 40003049409
Adrese: Raunas iela 10,
Rīga, LV - 1039
Banka: AS “SEB Banka”
Kods: UNLALV2X
Konts: LV60UNLA0050002300708

VAS “Latvijas gaisa satiksme”
Reģ. Nr. 40003038621
Adrese: Rīgas rajons, Mārupes novads,
Lidosta “Rīga”, KDP ēka, LV - 1053
Banka: AS “SEB Banka”
Kods: UNLALV2X
Konts: LV20UNLA0003029070855

(paraksts)
valdes loceklis

M.Rozentāls

(paraksts)
valdes loceklis

U.Dzintars

Rīgā 2017.gada 6.aprīlī

(paraksts)
D.Tauriņš
valdes priekšsēdētājs
(paraksts)
valdes loceklis

E. Švēde

Mārupes novadā 2017.gada 7.aprīlī
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