IEPIRKUMA LĪGUMS NR.POSSESSOR/2020/91
PAR VADOŠO AMATPERSONU CIVILTIESISKĀS ATBILDĪBAS
APDROŠINĀŠANU
Rīgā, Pušu pievienotais pēdējā laika zīmoga pievienošanas datums
SIA “Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor”, vienotais reģistrācijas
Nr.40003192154, juridiskā adrese: Rīga, K.Valdemāra iela 31, kuru saskaņā ar 2020.gada
12.novembra valdes lēmumu Nr.134/1140 pārstāv izpilddirektors Vladimirs Loginovs,
turpmāk tekstā „Apdrošinājuma ņēmējs”, no vienas puses, un
„Compensa Vienna Insurance Group” ADB Latvijas filiāle, vienotais reģistrācijas
Nr.: 40103942087, juridiskā adrese: Vienības gatve 87h, Rīga, LV - 1004, tās pilnvarotās
personas Aigara Freimaņa personā, turpmāk tekstā „Apdrošinātājs”, kas rīkojas uz Statūtu
pamata, un pilnvarotā persona Jānis Lasis, kurš rīkojas uz 2019. gada 1. marta pilnvaras
pamata, no otras puses, turpmāk abas kopā sauktas „Puses”, saskaņā ar Publisko iepirkumu
likumu un pamatojoties uz Apdrošinājuma ņēmēja rīkotā iepirkuma „SIA “Publisko aktīvu
pārvaldītājs Possessor”, SIA “FeLM” un SIA “REAP” vadošo amatpersonu civiltiesiskās
atbildības apdrošināšana” (POSSESSOR/2020/91) rezultātiem, Tehnisko specifikāciju un
Apdrošinātāja iesniegto piedāvājumu, noslēdz šādu līgumu (turpmāk – Līgums):
1. Līguma priekšmets
1.1. Apdrošinātājs apņemas nodrošināt iepirkuma Nr.POSSESSOR/2020/91
noteikumiem un Apdrošinājuma ņēmēja interesēm atbilstošu Apdrošinājuma ņēmēja
vadošo amatpersonu civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polisi par laika periodu no
2021.gada 1.janvāra līdz 2021.gada 31.decembrim:
1.1.1. SIA “Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor” ar retroaktīvo periodu no 2015.gada
1.janvāra (ieskaitot);
1.1.2. SIA “FeLM” ar retroaktīvo periodu no 2016.gada 1.aprīļa (ieskaitot);
1.1.3. SIA “REAP” ar retroaktīvo periodu no 2017.gada 17.novembra (ieskaitot);
1.1.4. ar pagarināto zaudējumu pieteikšanas (ziņošanas) periodu 2 (divi) gadi gadījumā, ja
nākamajam apdrošināšanas periodam (no 2022.gada 1.janvāra līdz 2022.gada 31.decembrim)
vadošo amatpersonu civiltiesiskās atbildības apdrošināšana netiks veikta vai arī tās atbildības
limits tiks samazināts;
1.1.5. paša risku par prasībām pret apdrošināto uzņēmumu 1500.00 euro un atlīdzības
limitu 10 000 000 EUR (desmit miljoni euro).
1.2. Līguma 1.1.punktā noteikto polisi 4 (četros) eksemplāros, neietverot pagarināto
zaudējumu pieteikšanas (ziņošanas) periodu 2 (diviem) gadiem, Apdrošinātājs piegādā
Apdrošinājuma ņēmējam 1 (viena) mēneša laikā no Līguma noslēgšanas dienas.
1.3. Līguma 1.1.4.punktā noteikto papildus apdrošināšanas segumu pagarinātajam
zaudējuma pieteikšanas (ziņošanas) periodam 2 (divi) gadi, Apdrošinātājs noformē, veicot
attiecīgus papildinājumus apdrošināšanas polisē, un piegādā Apdrošinājuma ņēmējam
mēneša laikā no Līguma 4.2.3.apakšpunktā noteiktā paziņojuma saņemšanas brīža.
2. Līgumcena un apmaksas kārtība
2.1. Apdrošinājuma ņēmējs par polisi maksā Apdrošinātājam līgumcenu (prēmiju)
19 250,00 EUR (deviņpadsmit tūkstoši divi simti piecdesmit euro un 00 centi), tajā skaitā:
2.1.1. SIA “Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor” maksājamā daļa - 5 390,00 EUR (pieci
tūkstoši trīs simti deviņdesmit euro un 00 centi);
2.1.2. SIA “FeLM“ maksājamā daļa – 7 315,00 EUR (septiņi tūkstoši trīs simti piecpadsmit
euro un 00 centi);
2.1.3. SIA “REAP” maksājamā daļa – 6 545,00 EUR (seši tūkstoši pieci simti četrdesmit
pieci euro un 00 centi).

2.2. Polises pagarinātā zaudējumu pieteikšanas (ziņošanas) perioda 2 (divi) gadiem
līgumcena (prēmija) ir 12 512,50 EUR (divpadsmit tūkstoši pieci simti divpadsmit euro un 50
centi), tajā skaitā:
2.2.1. SIA “Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor” maksājamā daļa – 3 503,50 EUR (trīs
tūkstoši pieci simti trīs euro un piecdesmit centi);
2.2.2. SIA “FeLM“ maksājamā daļa – 4 754,75 EUR (četri tūkstoši septiņi simti piecdesmit
četri euro un septiņdesmit pieci centi);
2.2.3. SIA “REAP” maksājamā daļa – 4 254,25 EUR (četri tūkstoši divi simti piecdesmit
četri euro un divdesmit pieci centi).
2.3. Samaksu par apdrošināšanas polisi Apdrošinājuma ņēmējs veic 10 (desmit)
darbdienu laikā no polises un rēķinu saņemšanas brīža.
2.4. Par polisi Apdrošinātājs Apdrošinājuma ņēmējam iesniedz atsevišķus rēķinus.
2.5. Samaksu par apdrošināšanas polises papildus apdrošināšanas segumu pagarinātajam
zaudējuma pieteikšanas (ziņošanas) periodam 2 (diviem) gadiem Apdrošinājuma ņēmējs
veic 10 (desmit) darbdienu laikā no polises papildinājumu un rēķinu saņemšanas brīža.
2.6. Par apdrošināšanas polises piegādes nokavējumu Apdrošinātājs maksā
Apdrošinājuma ņēmējam par katru nokavēto dienu nokavējuma procentus 0,1 % (nulle
komats viens procents) no Līguma 2.1.punktā minētās līgumcenas (prēmijas).
2.7. Par polises papildinājumu piegādes nokavējumu Apdrošinātājs maksā
Apdrošinājuma ņēmējam par katru nokavēto dienu nokavējuma procentus 0,1 % (nulle
komats viens procents) no Līguma 2.2.punktā minētās līgumcenas (prēmijas).
2.8. Par samaksas Līguma 2.3.punktā noteiktajā termiņā kavējumu Apdrošinājuma
ņēmējs maksā Apdrošinātājam par katru nokavēto dienu nokavējuma procentus 0,1 % (nulle
komats viens procents) no maksājuma summas.
2.9. Par polises, kas neatbilst iepirkuma Nr.POSSESSOR/2020/91 noteikumiem piegādi
Apdrošinātājs maksā Apdrošinājuma ņēmējam līgumsodu 10% (desmit procenti) no
Līguma 2.1.punktā minētās līgumcenas (prēmijas).
2.10. Par polises papildinājumu, kas neatbilst iepirkuma Nr.POSSESSOR/2020/91
noteikumiem piegādi Apdrošinātājs maksā Apdrošinājuma ņēmējam līgumsodu 10%
(desmit procenti) no Līguma 2.2.punktā minētās līgumcenas (prēmijas).
3. Apdrošinātāja tiesības un pienākumi
3.1. Apdrošinātāja tiesības:
3.1.1. saņemt un ievākt informāciju par apdrošinātajām interesēm;
3.1.2. gatavot priekšlikumus, risinājumus, pamatojoties uz Apdrošinājuma ņēmēja
iesniegto un pieejamo informāciju;
3.1.3. pārstāvēt Apdrošinājuma ņēmēju attiecībās ar apdrošināšanas sabiedrību, ja
Apdrošinātājs ir apdrošināšanas starpnieks, Apdrošinājuma ņēmēja pilnvarojuma apmērā.
3.2. Apdrošinātāja pienākumi:
3.2.1. savu darbību, sniedzot Līgumā paredzēto pakalpojumu Apdrošinājuma ņēmēja
interesēs, veikt saskaņā ar Apdrošināšanas un pārapdrošināšanas starpnieku darbības likumu,
likumu „Par apdrošināšanas līgumu”, Apdrošināšanas sabiedrību un to uzraudzības likumu un
citiem spēkā esošiem tiesību aktiem;
3.2.2. uzturēt spēkā profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu, starpnieka
gadījumā - sabiedrības licenci un strādājošo apdrošināšanas brokeru sertifikātus, atbilstoši
spēkā esošajiem tiesību aktiem;
3.2.3. ievērot konfidencialitāti un Apdrošinājuma ņēmēja sniegto informāciju izmantot
tikai, lai veiktu Klienta risku (interešu) apdrošināšanu, neizpaust iegūto informāciju trešajām
personām, ja vien tās nav iesaistītas apdrošināšanas procesā vai tām ar tiesību aktiem nav
piešķirtas tiesības pieprasīt šādu informāciju;
3.2.4. pārdot Apdrošinājuma ņēmējam Līguma 1.1.2.apakšpunktā noteikto polises
papildus apdrošināšanas segumu pagarinātajam zaudējuma pieteikšanas (ziņošanas) periodam

2 (divi) gadi gadījumā, ja Apdrošinājuma ņēmējs par šādu nepieciešamību ir informējis
Apdrošinātāju līdz 2021.gada 1.decembrim.
4. Apdrošinājuma ņēmēja tiesības un pienākumi
4.1. Apdrošinājuma ņēmēja tiesības:
4.1.1. saņemt no Apdrošinātāja visu nepieciešamo informāciju apdrošināšanas seguma
un nosacījumu jautājumos, ieteikumus un skaidrojumus par rīcību, atbilstoši apdrošināšanas
noteikumiem apdrošināšanas gadījumā;
4.1.2. pieprasīt Apdrošinātājam, gadījumā, ja tas ir apdrošināšanas starpnieks, savu
interešu aizstāvību attiecībās ar apdrošināšanas sabiedrību par apdrošināšanas līgumiem, kas
noslēgti ar Brokera starpniecību, t. sk. saņemt no Brokera palīdzību, konsultācijas un
informāciju par rīcību, iestājoties apdrošināšanas gadījumam;
4.1.3. iegādāties Līguma 1.1.2.apakšpunktā noteikto polises papildus apdrošināšanas
segumu pagarinātajam zaudējuma pieteikšanas (ziņošanas) periodam 2 (divi) gadi gadījumā,
ja apdrošināšanas periodam beidzoties Apdrošinājuma ņēmēja vadošo amatpersonu
civiltiesiskās atbildības apdrošināšana netiek turpināta vai arī tās atbildības limits tiek
samazināts. Iestājoties vienam no šiem gadījumiem, Apdrošinājuma ņēmējs pērk polises
papildus apdrošināšanas segumu pagarinātajam zaudējuma pieteikšanas (ziņošanas) periodam
2 (divi) gadi, maksājot Apdrošinātājam Līguma 2.2.punktā minēto līgumcenu;
4.1.4. lauzt šo Līgumu, 5 (piecas) darbdienas iepriekš par to rakstiski brīdinot
Apdrošinātāju, ja Apdrošinātājs nepilda šajā Līgumā noteiktās saistības, Apdrošinātājs ar
tiesas nolēmumu ir atzīts par maksātnespējīgu, tiek pakļauts likvidācijas vai bankrota
procesam.
4.2. Apdrošinājuma ņēmēja pienākumi:
4.2.1. sniegt patiesu un pilnīgu informāciju par sabiedrībām un to darbību;
4.2.2. informēt Apdrošinātāju par būtiskām izmaiņām saistībā ar noslēgto apdrošināšanas
polisi, apdrošinātajiem riskiem;
4.2.3. līdz 2021.gada 1.decembrim rakstveidā informēt Apdrošinātāju par
nepieciešamību iegādāties Līguma 1.1.3.apakšpunktā noteikto polises papildus apdrošināšanas
segumu pagarinātajam zaudējuma pieteikšanas (ziņošanas) periodam 2 (divi) gadi. Gadījumā,
ja Apdrošinājuma ņēmējs neinformē Apdrošinātāju, tiek uzskatīts, ka Apdrošinājuma
ņēmējam tā iegāde nav nepieciešama.
5.Līguma spēkā esamība, darbības termiņš un teritorija
5.1. Līgums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi un ir spēkā līdz saistību izpildei.
5.2. Līgums ir spēkā Pušu sadarbības teritorijā, apdrošināšanas teritorija – Latvija.
6. Informācijas aizsardzības un konfidencialitātes noteikumi
6.1. Pusēm ir tiesības apstrādāt no otras Puses iegūtos fizisko personu datus, kā arī šī
Līguma izpildes laikā iegūtos fizisko personu datus, tikai ar mērķi nodrošināt Līgumā noteikto
saistību izpildi, ievērojot spēkā esošajos normatīvajos aktos noteiktās prasības šādu datu
apstrādei un aizsardzībai, tajā skaitā, bet ne tikai, no 2018.gada 25.maija ievērojot Eiropas
Parlamenta un Padomes 2016. gada 27. aprīļa Regulas (ES) 2016/679 par fizisko personu
aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti.
6.2. Puse, kura nodod otrai Pusei fizisko personu datus apstrādei, atbild par piekrišanas
iegūšanu no attiecīgajiem datu subjektiem, ja tāda ir nepieciešama saskaņā ar normatīvajiem
aktiem.
6.3. Puses apņemas nenodot tālāk trešajām personām no otras Puses iegūtos fizisko personu
datus, izņemot gadījumus, kad Līgumā noteikts citādāk vai spēkā esošajos normatīvajos aktos
noteikta šāda datu nodošana.
6.4. Ja saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem Pusei var rasties pienākums nodot
tālāk trešajām personām no otras Puses iegūtos fizisko personu datus, tas pirms šādu datu
nodošanas informē par to otru Pusi, ja vien spēkā esošie normatīvie akti to neaizliedz.

6.5. Apdrošinājuma ņēmējs piekrīt, ka Apdrošinātājs nodod no Apdrošinājuma ņēmēja
saņemtos fizisko personu datus trešajām personām, ar kurām Apdrošinātājs sadarbosies šī
Līguma izpildes nodrošināšanai.
6.6. Apdrošinātājs apliecina, ka tas glabā personas datus tikai tik ilgi, cik tas ir
nepieciešams attiecīgā nolūka sasniegšanai, nodrošinot apdrošināšanas pakalpojumu izpildi,
un lai izpildītu saistošas normatīvajos aktos noteiktās prasības un lai īstenotu normatīvajos
aktos noteiktās leģitīmās intereses. Apdrošinātājs neveic datu apstrādi, nezinot kādiem
nolūkiem un kad ievāktie dati tiks izmantoti, kā arī neievāc datus un neuzglabā tos
nekonkrētiem nākotnes nolūkiem, kuru vajadzība nav izvērtēta.
7.Citi noteikumi
7.1. Puses apņemas neveikt nekādas darbības, kas tieši vai netieši var radīt zaudējumus
otrai Pusei vai kaitēt otras Puses interesēm un prestižam.
7.2. Puses ir atbildīgas, saskaņā ar Latvijas Republikas tiesību aktiem, par zaudējumiem,
kas to darbības vai bezdarbības dēļ ir radīti kādai no Pusēm.
7.3. Līgums var tikt izbeigts Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā, ja
visas Apdrošinājuma ņēmēja uzņemtās saistības attiecībā uz noslēgto polisi ir beigušās.
7.4. Jebkuri Līguma grozījumi vai papildinājumi tiek noformēti rakstveidā un kļūst par šī
Līguma neatņemamu sastāvdaļu. Līguma grozījumi stājas spēkā no brīža, kad Puses to
parakstījušas.
7.5. Strīdu gadījumā Puses dara visu iespējamo, lai tos risinātu pārrunu ceļā. Ja tas nav
iespējams, tie izšķirami vispārējās jurisdikcijas tiesā.
7.6. Jebkuram paziņojumam, ko viena Puse iesniedz otrai sakarā ar Līgumu, ir jābūt
sastādītam latviešu valodā rakstveidā un nogādātam adresātam personiski vai ar ierakstītu
vēstuli, kas jānosūta uz Līgumā norādīto Pušu juridisko adresi. Puses ir tiesīgas pirms
paziņojuma nogādāšanas adresātam personiski vai ar ierakstītu vēstuli, nosūtīt to adresātam pa
Līgumā norādīto faksu vai e-pastu.
7.7. Paziņojumi un pasta sūtījumi (apdrošināšanas līgumi, rēķini u. c.), kurus Līguma
Puses sniedz viena otrai, uzskatāmi par saņemtiem, ja par to adresāts personīgi ir parakstījies
vai ja tie nosūtīti uz šajā Līgumā norādīto Puses juridisko adresi un no paziņojuma nosūtīšanas
dienas ir pagājušas 3 (trīs) darbdienas.
7.8. Jautājumi, kas nav noregulēti ar Līgumu, tiek regulēti atbilstoši Latvijas Republikas
spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.
7.9. Puses tiek atbrīvotas no atbildības par Līguma nepildīšanu, ja tā rodas pēc Līguma
noslēgšanas nepārvaramas varas vai ārkārtēju apstākļu ietekmes rezultātā, kurus attiecīgā no
Pusēm (vai Puses kopā) nevarēja ne paredzēt, ne novērst, ne ietekmēt, un, par kuru rašanos
nenes atbildību, tas ir, stihiskas nelaimes, kara darbība, blokāde, civiliedzīvotāju nemieri,
streiki, sakaru un kredītiestāžu darbība, normatīvie akti (tai skaitā arī likums par budžetu
attiecīgajam gadam), valsts pārvaldes un pašvaldības institūcijas rīcība un to pieņemtie
dokumenti. Katra no Pusēm, kuru Līguma ietvaros, ietekmē nepārvaramas varas apstākļi,
nekavējoties par to informē otru un Puses lemj par Līguma turpmāko izpildi.
7.10. Līgums ir sagatavots latviešu valodā un parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un
satur laika zīmogu.
8. Pušu kontaktpersonas
8.1. Apdrošinātāju Līguma izpildes gaitā pārstāv kontaktpersona: Liene Kristiāna
Tilgase, tālrunis +371 22089980 , e-pasts: Liene.Kristiana-Tilgase@compensa.lv.
8.2. Apdrošinājuma ņēmēju Līguma izpildes gaitā pārstāv kontaktpersonas:
8.2.1. SIA “Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor” izpilddirektors Vladimirs
Loginovs, tālrunis 67021350, e-pasts: Vladimirs.Loginovs@possessor.gov.lv;
8.2.2. SIA “FeLM” valdes loceklis Jānis Rībens, tālrunis 67021365, e-pasts:
felm@felm.lv;
8.2.3. SIA “REAP” valdes locekle Iveta Ališauska, tālrunis 67021431, e-pasts:
reap@reap.lv.

9. Pušu rekvizīti un paraksti
9.1. Apdrošinājuma ņēmēja rekvizīti:
9.1.1. SIA “Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor”
Juridiskā adrese: K.Valdemāra 31, Rīga, LV-1887
Vienotais reģistrācijas numurs: 40003192154
Banka: AS “Swedbank”
SWIFT kods: HABALV22
Konta Nr.: LV17HABA0551032309150
9.1.2. SIA “FeLM”
Juridiskā adrese: K.Valdemāra 31-14, Rīga, LV-1010
Vienotais reģistrācijas numurs: 40103981332
Banka: AS “Citadele banka”
SWIFT kods: PARXLV22
Konta Nr.: LV57PARX0017019010001
9.1.3. SIA “REAP”
Juridiskā adrese: K.Valdemāra 31, Rīga, LV-1010
Vienotais reģistrācijas numurs: 40203106704
Banka: AS “Citadele banka”
SWIFT kods: PARXLV22
Konta Nr.: LV93PARX0020508350001
9.2. Apdrošinātāja rekvizīti:
“Compensa Vienna Insurance Group” ADB Latvijas filiāle
Juridiskā adrese: Vienības gatve 87h, Rīga, LV - 1004
Vienotais reģistrācijas numurs: 40103942087
Banka: AS “SEB Banka”
SWIFT kods: UNLALV2X
Konta Nr.: LV84UNLA0003031467640
Apdrošinātājs:
Apdrošinājuma ņēmējs:
“Compensa Vienna Insurance Group” SIA “Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor”
ADB Latvijas filiāle

___________________________
Aigars Freimanis
Filiāles vadītājs

___________________________
Vladimirs Loginovs
Izpilddirektors

___________________________
Jānis Lasis
Pilnvarotā persona
Līgums parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu.

