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1. VISPĀRĪGĀ INFORMĀCIJA 

1.1 CENU APTAUJA  

IDENTIFIKĀCIJAS 

NUMURS 
VN 2022/5CA 

1.2  PASŪTĪTĀJS 1.2.1 Pasūtītāja nosaukums: SIA „VALMIERAS 
NAMSAIMNIEKS” 

1.2.2 reģistrācijas numurs: 44103022271 

1.2.3 Juridiskā adrese: Semināra iela 2a, Valmierā, 
Valmieras novads, LV-4201. 

1.2.4 Pasūtītāja profila adrese:  http://www.v-nami.lv/ 

1.2.5 Iepirkuma komisija – ar SIA „VALMIERAS 
NAMSAIMNIEKS”  valdes 2022.gada 30. marta Valdes 
protokolu Nr.1.2/1/6 apstiprinātā iepirkuma komisija – 
turpmāk Komisija 

1.2.6 Pasūtītāja kontaktinformācija:  
- tālrunis 64207300, 
- e-pasts: iepirkumi@v-nami.lv 
- Iepirkumu komisijas priekšsēdētājs Ilmārs Skādulis, e-

pasts: iepirkumi@v-nami.lv 
- Kontaktpersona iepirkuma priekšmeta jautājumos – 

Guntra Zvirgzdiņa, e-pasts: guntra.zvirgzdina@v-
nami.lv 

1.3 PRETENDENTI 1.3.1 Pretendents var būt jebkura persona, personu 
apvienība jebkurā to kombinācijā, kura ir iesniegusi 
piedāvājumu cenu aptaujā: „Daudzdzīvokļu dzīvojamo 
māju kopīpašuma daļas apdrošināšana” identifikācijas 
Nr.VN2022/5CA, atbilstoši šī nolikuma prasībām 
(turpmāk – Cenu aptauja). Piedalīšanās cenu aptaujā ir 
pretendenta brīvas gribas izpausme. 

1.3.2 Ja piedāvājumu iesniedz personu apvienība jebkurā 
to kombinācijā, turpmāk – Piegādātāju apvienība, 
piedāvājumā jānorāda persona, kura pārstāv Piegādātāju 
apvienību Cenu aptaujā, kā arī katras personas atbildības 
apjoms. Ja nav norādīta persona, kura pārstāv piegādātāju 
apvienību Cenu aptaujā, tad visi Piegādātāju apvienības 
biedri paraksta Cenu aptaujas pieteikumu, tehnisko 
specifikāciju un finanšu piedāvājumu. 

1.3.3 Visiem pretendentiem piemēro vienādus 
noteikumus. 

1.4 INFORMĀCIJAS 

APMAIŅAS KĀRTĪBA 
1.4.1 Saziņa starp pasūtītāju un ieinteresētajiem 

piegādātājiem cenu aptaujas ietvaros notiek latviešu 
valodā pa e-pastu. Pa e-pastu saņemtā informācija 
uzskatāma par saņemtu, ja e-pasta saņēmējs nosūtījis 
apstiprinošu e-pasta atbildes vēstuli tās sūtītājam. Saziņas 
dokumentā jāatsaucas uz cenu aptaujas nosaukumu. 
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1.5 CENU APTAUJAS  

NOLIKUMA 

SAŅEMŠANAS VIETA 

UN LAIKS 

1.5.1 Cenu aptaujas nolikuma elektroniskā versija tiek 
ievietota lejupielādēšanai SIA „VALMIERAS 
NAMSAIMNIEKS” mājas lapā   https://www.v-
nami.lv/iepirkumi/ un izmantojama piedāvājuma 
sagatavošanai. 

1.6 PIEDĀVĀJUMU 

IESNIEGŠANA 
1.6.1  Pretendents var iesniegt tikai vienu piedāvājuma 

variantu. Gadījumā, ja pretendents iesniegs vairākus 
piedāvājumu variantus, visi iesniegtie piedāvājumi tiks 
noraidīti un netiks izskatīti. 

1.6.2 Pretendentu piedāvājumi cenu aptaujai jāiesniedz 
līdz 2022.gada 17.oktobrim plkst.14.00 jāiesūta uz e-pastu: 
iepirkumi@v-nami.lv. 

1.6.3 Piedāvājums jāiesniedz parakstīts ar drošu 
elektronisko parakstu un laika zīmogu vai skenētu 
dokumenta oriģinālu PDF formātā. Dokumentāciju 
paraksta pretendenta pārstāvis ar pārstāvības tiesībām vai 
tā pilnvarota persona. Ja pieteikumu paraksta pilnvarota 
persona, jāpievieno personas ar pārstāvības tiesībām 
izdota pilnvara (skenēts dokumenta oriģināls PDF 
formātā). Pilnvarā precīzi jānorāda pilnvarotajai personai 
piešķirto tiesību un saistību apjoms; 

1.6.4 Iesniedzot piedāvājumu pretendents pilnībā atzīst 
visus nolikumā (t.sk. tā pielikumos) ietvertos nosacījumus. 

1.6.5 Piedāvājums jāiesniedz latviešu valodā. Ja kāds no 
pieteikuma dokumentiem tiks iesniegts citā valodā, tad 
tam jāpievieno tulkojums latviešu valodā saskaņā ar 
Ministru kabineta 2000. gada 22. augusta noteikumiem Nr. 
291 ”Kārtība, kādā apliecināmi dokumentu tulkojumi 
valsts valodā”. 

2. INFORMĀCIJA PAR CENU APTAUJA PRIEKŠMETU 

2.1 CENU APTAUJAS 

PRIEKŠMETA APRAKSTS 
Cenu aptaujas priekšmets ir Daudzdzīvokļu dzīvojamo 
māju kopīpašuma daļas apdrošināšana atbilstoši nolikuma 
1.pielikumam Tehniskā specifikācija “Daudzdzīvokļu 
dzīvojamo māju kopīpašuma daļas apdrošināšana” 

2.2 CENU APTAUJAS 

LĪGUMA IZPILDES LAIKS  
Cenu aptaujas līguma termiņš: 
Daudzdzīvokļu dzīvojamo māju kopīpašuma daļas  
apdrošināšanas  līgums tiek slēgts uz perioda 02.11.2022.-
01.11.2023.  

2.3  CENU APTAUJAS 

LĪGUMA NOTEIKUMI 
Cenu aptaujas nolikuma pielikums Nr.2 „Līguma 
projekts” 

3. PRETENDENTU ATLASE UN IESNIEDZAMIE DOKUMENTI 

3.1 PRETENDENTU 

ATLASE 
Pretendentu atlases nosacījumi ir obligāti visiem 
pretendentiem, kuri vēlas iegūt tiesības slēgt cenu 
aptaujas līgumu. 
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3.2. ATLASES PRASĪBAS ATLASES DOKUMENTI 
3.2.1 Pretendents var 

būt jebkura persona, kā 
arī piegādātāju apvienība 
jebkurā to kombinācijā, 
kas attiecīgi piedāvā 
sniegt pakalpojumus un 
ir iesniegusi 
piedāvājumu Cenu 
aptaujai, atbilstoši šī 
nolikuma prasībām. 

3.2.1.1. Pretendenta pieteikums, kuru aizpilda 
atbilstoši   Cenu aptaujas   nolikuma   pielikumam   Nr.3 
“Pieteikums”. 

3.2.1.2. Pretendenta amatpersonas ar pārstāvības 
tiesībām izdota pilnvara (oriģināls vai apliecināta kopija) 
citai personai parakstīt piedāvājumu, ja tā atšķiras no 
Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā norādītās. 

3.2.2 Pretendentam ir 
jābūt Latvijas Republikā 
reģistrētai akciju 
sabiedrība vai Eiropas 
komercsabiedrībai, vai 
savstarpējās 
apdrošināšanas 
kooperatīvai sabiedrībai, 
kurai saskaņā ar 
18.06.2015. likumu 
“Apdrošināšanas un 
pārapdrošināšanas 
likums” ir tiesības  veikt 
apdrošināšanu. 

3.2.2.1  Pretendenta reģistrācijas faktu Komisija pārbauda 
Uzņēmumu reģistra mājaslapā (www.ur.gov.lv). 

3.2.2.2  Ārvalstīs reģistrētam pretendentam, kurš nav 
reģistrēts Uzņēmumu reģistrā, jāpievieno attiecīgos faktus 
apliecinoši dokumenti (kopijas). 

3.2.2.3  Apdrošināšanas licences/atļaujas kopija, kas 
apliecina, ka pretendentam ir tiesības veikt 
apdrošināšanas pakalpojumus 

3.2.3 Pretendentam 
iepriekšējo 3 (trīs) gadu 
laikā (2020., 2021. un 
2022. gadu, līdz 
piedāvājuma 
iesniegšanas brīdim) ir 
pieredze  apdrošināšanas 
pakalpojumu sniegšanā 
vismaz diviem 
pasūtītājiem - vienā gadā 
tika apdrošinātas vismaz 
5 (piecas) ēkas. 

3.2.3.1 Apliecinājums, ka Pretendentam pēdējo 3 (trīs) 
kalendāro gadu laikā ir pieredze apdrošināšanas 
pakalpojumu sniegšanā vismaz diviem pasūtītājiem - 
vienā gadā tika apdrošinātas vismaz 5 (piecas) ēkas. 
 

3.3. TEHNISKAIS

 PIEDĀVĀJUMS 
Tehniskā specifikācija atbilstoši nolikuma 1.pielikumam 

3.4. FINANŠU 

PIEDĀVĀJUMS 

Pretendents iesniedz sagatavotu finanšu piedāvājumu, 
kuru aizpilda atbilstoši Cenu aptaujas nolikuma 
pielikumam Nr.4 „Finanšu piedāvājums” un Nr.5 
“Daudzdzīvokļu dzīvojamo māju saraksts” 

4. PIEDĀVĀJUMA VĒRTĒŠANAS KĀRTĪBA UN PIEDĀVĀJUMA IZVĒLES 
KRITĒRIJS 

4.1 VISPĀRĪGĀ 

INFORMĀCIJA 
4.1.1. Piedāvājumu  noformējuma  pārbaudi,  pretendentu  
atlasi  un piedāvājumu vērtēšanu Komisija veic slēgtā 
sēdē. 
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4.1.2. Administratīvo resursu taupības nolūkā Komisija 
pēc analoģijas principa ar MK noteikumu Nr.107 
“Iepirkumu procedūru un metu konkursu norises 
kārtība” 16.punktā ietverto iepirkumu piedāvājumu 
izvērtēšanas principu atklātos konkursos, nolemj veikt 
kvalifikācijas atbilstības pārbaudi tikai tam pretendentam, 
kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības. 
4.1.3. Piedāvājumu noformējuma pārbaudes, pretendentu 
atlases un piedāvājumu vērtēšanas laikā Komisija 
nodrošina piedāvājumu glabāšanu tā, lai tiem nevarētu 
piekļūt personas, kas nav iesaistītas piedāvājuma 
noformējuma pārbaudē, pretendentu atlasē un 
piedāvājumu vērtēšanā. 
4.1.4. Komisijai ir tiesības izslēgt pretendentu no tālākas 
vērtēšanas, ja pretendents nav iesniedzis kādu no 
iesniedzamajiem dokumentiem. 
4.1.5. Komisijai ir tiesības pieprasīt, lai pretendents 
precizē sniegto informāciju, ja tas nepieciešams 
piedāvājuma noformējuma pārbaudei, pretendentu atlasei, 
kā arī piedāvājumu vērtēšanai un salīdzināšanai. 
4.1.6. Ja Komisijai rodas šaubas par iesniegtās dokumenta 
kopijas autentiskumu, tā pieprasa pretendentam iesniegt 
vai uzrādīt dokumenta oriģinālu. 
4.1.7. Izziņas un citus dokumentus, kurus izsniedz 
kompetentās institūcijas, Komisija pieņem un atzīst, ja tie 
izdoti ne agrāk kā vienu mēnesi pirms iesniegšanas 
dienas.  Ārvalstu izziņas ir derīgas, ja tās izdotas ne agrāk 
kā sešus mēnešus pirms iesniegšanas dienas, ja izziņas vai 
dokumenta izdevējs nav norādījis īsāku tā derīguma 
termiņu. 
4.1.8. Izziņas un citus dokumentus, kurus izsniedz 
kompetentās institūcijas, Komisija pieņem un atzīst, ja tie 
izdoti ne agrāk kā vienu mēnesi pirms iesniegšanas 
dienas.  Ārvalstu izziņas ir derīgas, ja tās izdotas ne agrāk 
kā sešus mēnešus pirms iesniegšanas dienas, ja izziņas vai 
dokumenta izdevējs nav norādījis īsāku tā derīguma 
termiņu. 

4.2 PIEDĀVĀJUMA

 VĒRTĒŠANAS 

PAMATNOTEIKUMI 

4.2.1 Komisija atlasa pretendentus saskaņā ar 
izvirzītajām kvalifikācijas prasībām, pārbauda 
piedāvājumu atbilstību Cenu aptaujas nolikumā 
noteiktajām prasībām un izvēlas piedāvājumu saskaņā 
ar noteikto piedāvājuma izvēles kritēriju. 
4.2.2 Komisija piedāvājumu vērtēšanu veic slēgtās sēdēs 
posmos: 

4.2.2.1 piedāvājuma noformējuma pārbaude; 
4.2.2.2 pretendentu atlase; 
4.2.2.3 tehniskā un finanšu piedāvājuma pārbaude; 

4.2.2.4 piedāvājuma izvēle. 
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4.2.3 Katrā vērtēšanas posmā vērtē tikai to pretendentu 
piedāvājumus, kuri nav noraidīti iepriekšējā vērtēšanas 
posmā. 

4.3 PIEDĀVĀJUMA 

IZVĒLE 
Piedāvājuma vērtēšana atbilstoši vērtēšanas kritērijam – 
piedāvājums ar viszemāko cenu 

5. LĒMUMA PAR CENU APTAUJA REZULTĀTU PIEŅEMŠANA, PAZIŅOŠANA 
UN CENU APTAUJA LĪGUMA SLĒGŠANA 

5.1 LĒMUMA PAR CENU 

APTAUJAS REZULTĀTU 

PIEŅEMŠANA UN 

PAZIŅOŠANA 

5.1.1 Cenu aptaujas līguma slēgšanas tiesības tiks 
piešķirtas pretendentam, kurš būs iesniedzis  Cenu 
aptaujas  nolikuma prasībām atbilstošu piedāvājumu. 

5.1.2 Visi pretendenti tiek rakstveidā informēti par Cenu 
aptaujas rezultātu 3 (trīs) darba dienu laikā no lēmuma 
pieņemšanas dienas. 

5.1.3 Ja Cenu aptaujā nav iesniegti piedāvājumi, Komisija 
pieņem lēmumu izbeigt Cenu aptauju. 

5.1.4 Komisija var jebkurā brīdī pārtraukt Cenu aptauju, 
ja tam ir objektīvs pamatojums. 

5.2 CENU APTAUJAS 

LĪGUMA SLĒGŠANA 5.2.1 Pasūtītājs  slēdz  ar  Cenu aptaujas  uzvarētāju  
līgumu. Līgums tiek sagatavots, pamatojoties uz Komisijas 
lēmumu par cenu aptaujas līguma slēgšanu un Cenu 
aptaujas uzvarētāja iesniegto piedāvājumu. 

6. PERSONAS DATU AIZSARDZĪBA 

SIA “VALMIERAS NAMSAIMNIEKS” Pretendentu piedāvājumos iekļauto 
informāciju, kas saistīta ar konkrētām fiziskām personām (turpmāk – Personas dati), 
izmantos komunikācijas nodrošināšanai ar Pretendentu pārstāvjiem, iesniegto 
piedāvājumu atbilstības izvērtēšanai, kā arī citu normatīvajos aktos noteikto 
pienākumu, kas attiecas cenu aptauju procesa nodrošināšanu, veikšanai. Personas dati 
tiks glabāti normatīvajos aktos noteikto laika periodu. 

7. CENU APTAUJA NOLIKUMA PIELIKUMI 
7.1. PIELIKUMS NR.1 Tehniskā specifikācija 
7.2. PIELIKUMS NR.2 Līguma projekts 
7.3. PIELIKUMS NR.3 Pieteikuma veidlapa 
7.4. PIELIKUMS NR.4 Finanšu piedāvājuma veidlapa 
7.5. PIELIKUMS NR.5 Daudzdzīvokļu dzīvojamo māju saraksts 
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Pielikums Nr.1 
VN2022/5CA 

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA 
“Daudzdzīvokļu dzīvojamo māju kopīpašuma daļas apdrošināšana” 

 
 

1. Apdrošināšanas periods 

Apdrošinātājam no līguma noslēgšanas brīža jānodrošina polises spēkā esamība katrai 
daudzdzīvokļu dzīvojamai mājai kopīpašuma daļai no apdrošināšanas iepriekšējo polišu 
beigu termiņa līdz 01.11.2023. 

2. Apdrošināmie objekti 

2.1 Apdrošināt (katru atsevišķi) paredzēts daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas kopīpašuma daļu, 
kas ir norādītas pievienotajā sarakstā. 

2.2 Apdrošināmais objekts (turpmāk tekstā - Ēka) sevī ietver: 

dzīvojamās mājas un tās ārtelpu (galeriju, balkonu, lodžiju, terašu) ārējās norobežojošās 
konstrukcijas (tai skaitā sienas, arhitektūras elementi, jumts, koplietošanas telpu logi un 
durvis, arī ārdurvis), iekšējās slodzi nesošās konstrukcijas (tai skaitā nesošās sienas un 
kolonnas, kā arī atsevišķos īpašumus norobežojošās sienas), starpstāvu pārsegumi (tai skaitā 
siltuma un skaņas izolācijas slāņi), koplietošanas telpas (tai skaitā bēniņi, kāpņu telpas, 
pagrabtelpas), kā arī dzīvojamo māju apkalpojošās inženierkomunikāciju sistēmas, iekārtas 
un citi ar dzīvojamās mājas ekspluatāciju saistīti funkcionāli nedalāmi elementi, kas 
nepieder pie atsevišķā īpašuma (tai skaitā atsevišķā īpašuma robežās esošie sildelementi, ja 
to funkcionālā darbība ir atkarīga no kopīpašumā esošajām inženierkomunikācijām). 

3. Apdrošinājuma summas 

3.1 Ēkas paredzēts apdrošināt to atjaunošanas vērtībā, kur viena kvadrātmetra atjaunošanas 
vērtība paredzēta EUR 900,00 (deviņi simti euro, 00 centi) un vairāk. 

3.2 Atjaunošanas vērtība minētām ēkām ir saistoša visā polises darbības laikā, neskatoties uz 
cenu izmaiņām, inflācijas un citiem faktoriem, kas var ietekmēt atjaunošanas vērtību.  

4. Apdrošināmie riski 

4.1 Ēkas jāapdrošina uz sekojošiem riskiem: 

4.1.1 Uguns nelaimes; 
4.1.2 Dabas stihijas (zibens, vētra, krusa, zemestrīce, plūdi, sniega svars); 
4.1.3 Pilotējama lidaparāta trieciens; 
4.1.4 Eksplozija; 
4.1.5 Noplūde no inženierkomunikācijām (ūdens, apkures un kanalizācijas sistēmu 

avārijas); 
4.1.6 Trešo personu prettiesiska rīcība (zādzība, laupīšana); 
4.1.7 Sadursme (transporta līdzekļu trieciens); 
4.1.8 Applūšana; 
4.1.9 Bojājums elektrosistēmā; 
4.1.10 Koku uzkrišana (koku, mastu vai stabu nogāšanās); 
4.1.11 Stiklojuma bojājumi visiem riskiem (stiklojuma saplīšana); 
4.1.12 Vandālisms. 

 
5. Papildus prasības 

5.1 Veicot apdrošināšanas atlīdzības aprēķinu, Pretendents nedrīkst aprēķināt nolietojumu, no 
atjaunošanas vērtības. 

5.2 Apdrošināšanas segumam jābūt spēkā arī veicamo rekonstrukcijas vai būvniecības 
remontu darbu laikā, ja šādu darbību veikšanai nav nepieciešama būvatļauja. 
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5.3 Ēku stiklojums tiek apdrošināts bez atsevišķas virsmas laukuma ierobežojuma. 

5.4 Pretendents nedrīkst piemērot zemapdrošināšanu likuma „Par apdrošināšanas līgumu” 
43. panta noteiktajā kārtībā.  

6. Apdrošināšanas gadījuma regulēšana: 

6.5 Apdrošināšanas sabiedrībai jānodrošina objekta apskati 3 (trīs) darba dienu laikā no 
paziņojuma par apdrošināšanas gadījumu saņemšanas, pretējā gadījumā apdrošinājuma 
ņēmējs/apdrošinātais ir tiesīgs sākt remonta darbus un/vai utilizēt bojāto īpašumu. 

6.6 Apdrošināšanas sabiedrībai 10 (desmit) darba dienu laikā pēc iesnieguma saņemšanas ir 
jāpaziņo precīzs un argumentēts nepieciešamo, iesniedzamo dokumentu saraksts. 
Pasūtītājam nav pienākums iesniegt dokumentus kas tiks prasīti pēc 10. (desmitās) darba 
dienas. 

6.7 Ja atlīdzības apmērs pēc apdrošināšanas gadījuma nepārsniedz 5000.00 EUR (piecus 
tūkstošus euro un 00 centus), apdrošināšanas sabiedrība apņemas pieņemt lēmumu par 
izmaksu vai atteikumu izmaksāt atlīdzību 5 (piecu) darba dienu laikā no pieprasīto 
dokumentu saņemšanas. 

7. Pašrisks 

7.1 Pašrisks par katru apdrošināšanas gadījumu ir ne lielāks kā 300,00 EUR (trīs simti euro, 00 
centi). 

7.2 Pretendents nedrīkst piemērot procentuālo pašrisku. 

7.3 Pašrisks stiklojumam ir 50,00 EUR (piecdesmit euro, 00 centi). 

8. Prēmijas samaksas kārtība 

 Polises prēmija tiks apmaksāta 7 (septiņu) dienu laikā pēc apdrošinātāja rēķina 
saņemšanas. 

9. Remonta darbi 

 Apdrošināšanas segumam jābūt spēkā tekošo remontdarbu, kas neparedz iejaukšanos 
nesošās konstrukcijās, laikā. 

10. Informācija par apdrošināmiem objektiem 

  Detalizēta informācija par apdrošināmiem objektiem norādīta pielikumā. 
  

(pretendenta nosaukums, Reģ.Nr.) apstiprina, ka piekrīt iepirkuma noteikumiem un piedāvā 
sniegt apdrošināšanas pakalpojumu saskaņā ar nolikumu un tehnisko specifikāciju. 
 
 
 

Pretendents:  

Parakstītāja amats, vārds, uzvārds:  

Paraksts:  

Datums:  
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Pielikums Nr.2 
VN2022/5CA 

Līgums Nr.__ 
Par daudzdzīvokļu dzīvojamo māju kopīpašuma daļas apdrošināšanu  

 
Valmierā, Līguma abpusējās parakstīšanas datums ir pēdējā parakstītāja pievienotā laika zīmoga 
datums un laiks 
 
  Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „VALMIERAS NAMSAIMNIEKS” reģistrācijas 
Nr.44103022271, (turpmāk – Apdrošinājuma ņēmējs), tās prokūrista Andra Kabraka personā, kurš 
rīkojas uz prokūras pamata, no vienas puses, un 

””, reģistrācijas Nr._ (turpmāk – Apdrošinātājs), tās _ personā, kur_ rīkojas uz _ pamata, no 
otras puses,  

abi līgumslēdzēji kopā turpmāk saukti par Pusēm, katra atsevišķi – Pusi,  
 ievērojot Apdrošināšanas līguma likumā noteikto, kā arī saskaņā ar cenu aptaujas Nr.___ 
“Daudzdzīvokļu dzīvojamo māju kopīpašuma daļas apdrošināšana” (turpmāk – Iepirkums) 
rezultātiem, sabiedrības ar ierobežotu atbildību “VALMIERAS NAMSAIMNIEKS” pastāvīgās 
iepirkuma komisijas __  lēmumu, noslēdz šāda satura līgumu (turpmāk – Līgums): 
 

1. LĪGUMĀ LIETOTIE JĒDZIENI UN DEFINĪCIJAS 
 

1.1. Apdrošināšanas atlīdzība – apdrošinājuma summa, tās daļa vai cita par apdrošināšanas 
gadījumu izmaksājamā summa.  

1.2. Apdrošināšanas gadījums - ar apdrošināto risku cēloņsakarīgi saistīts notikums, kuram 
iestājoties paredzēta apdrošināšanas atlīdzība. 

1.3. Apdrošināšanas polise - dokuments, kas apliecina apdrošināšanas līguma noslēgšanu un ietver 
apdrošināšanas līguma noteikumus, grozījumus un papildinājumus, par kuriem Apdrošinātājs 
un Apdrošinājuma ņēmējs ir vienojušies apdrošināšanas līguma darbības laikā (turpmāk – 
Polise). 

1.4. Apdrošināšanas prēmija - apdrošināšanas Polisē noteiktais maksājums par apdrošināšanu. 
1.5. Pašrisks – zaudējumu daļa naudas izteiksmē, kuru, iestājoties apdrošināšanas gadījumam, 

saskaņā ar Līgumu Apdrošinātājs neatlīdzina. 
 

2. LĪGUMA  PRIEKŠMETS 
 

2.1. Apdrošinājuma ņēmējs uzdod un apmaksā, bet Apdrošinātājs apņemas veikt Apdrošinājuma 
ņēmēja pārvaldīšanā esošo daudzdzīvokļu dzīvojamo ēku (turpmāk – Objekts)  kopīpašuma 
daļas apdrošināšanu saskaņā ar Apdrošinājuma ņēmēja rīkotā Iepirkuma nolikuma tehnisko 
specifikāciju (1.pielikums) un apdrošināto Objektu sarakstu (2. pielikums), Apdrošinātāja 
iesniegto finanšu piedāvājumu (3.pielikums), Apdrošinātāja iesniegto tehnisko piedāvājumu 
(4.pielikums) un  iesniegto apdrošināto Objektu sarakstu (5.pielikums), turpmāk arī – 
Pakalpojums. 

2.2. Pakalpojuma izpilde notiek saskaņā ar Līgumu un tā pielikumiem, kā arī saskaņā ar 
normatīvajos aktos noteikto kārtību un Iepirkuma nosacījumiem, ievērojot Apdrošinājuma 
ņēmēja norādījumus un apdrošināšanas Polišu noteikumus. 

2.3. Pakalpojuma apraksts, cenas un izpildes noteikumi noteikti saskaņā ar Apdrošinātāja iensiegto 
finanšu piedāvājumu (3.pielikums), Apdrošinātāja iesniegto tehnisko piedāvājumu 
(4.pielikums)  un apdrošināto Objektu sarakstu (5.pielikums). 

2.4. Apdrošināšanas periods ir no iepriekšējo polišu beigu termiņa līdz 01.11.2023. 
 
 
 

3. LĪGUMA SUMMA UN PAKALPOJUMA CENA 
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3.1. Līguma summa, jeb kopējā apdrošināšanas prēmija ir EUR  __  (__  euro un __ cents).  
3.2. Saskaņā ar Pievienotās vērtības nodokļa likuma 52.panta pirmās daļas 20.punktu, ar pievienotās 

vērtības nodokli, turpmāk – PVN, neapliek apdrošināšanas un pārapdrošināšanas 
pakalpojumus, tostarp saistītus pakalpojumus, ko sniedz apdrošināšanas vai pārapdrošināšanas 
starpnieks vai apdrošināšanas papildpakalpojuma starpnieks. 

3.3. Apdrošināšanas prēmijas katram nekustamā īpašuma Objektam norādītas Līguma 5.pielikumā – 
apdrošināto Objektu saraksts saskaņā ar Apdrošinātāja piedāvājumu. 

3.4. Apdrošināšanas prēmijā ietilpst visi Apdrošinātāja izdevumi, kas saistīti ar Pakalpojuma izpildi, 
visi spēkā esošie valsts un pašvaldību nodokļi (izņemot PVN), nodevas, speciālistu atalgojums, 
kā arī citas izmaksas un izdevumi, kas Apdrošinātājam var rasties Līguma darbības laikā. 

3.5. Apdrošinājuma ņēmējam nav pienākums izlietot visu Līguma summu. 
3.6. Apdrošinātājs apdrošināšanas prēmijas nedrīkst paaugstināt Līguma darbības laikā, izņemot 

gadījumu, ja mainās valsts nodokļu un nodevu likme, ar ko tiek aplikts Pakalpojums. 
Apdrošinātājam apdrošināšanas prēmijas paaugstināšanu iepriekš rakstiski jāsaskaņo ar 
Apdrošinājuma ņēmēju. 

3.7. Puses vienojas, ka Apdrošinājuma ņēmējs patur tiesības Līguma darbības laikā iekļaut 
apdrošināto Objektu sarakstā jaunus vai izslēgt esošos Objektus. 

3.8. Jauniem apdrošināmiem Objektiem apdrošināšanas prēmija tiek aprēķināta pēc tāda paša 
apdrošināšanas prēmijas aprēķināšanas mehānisma, kāds tika piemērots, aprēķinot 
apdrošināšanas prēmiju  Līguma 5.pielikumā norādīto Objektu apdrošināšanai. 

3.9. Ja atbilstoši Apdrošinājuma ņēmēja pieprasījumam ir nepieciešams izslēgt kādu Objektu no 
apdrošināto Objektu saraksta, Apdrošinātājs atmaksā Apdrošinājuma ņēmējam neizmantotā 
apdrošinājuma prēmijas daļu proporcionāli neizmantotajam apdrošināšanas periodam, ja nav 
veikta atlīdzības izmaksa attiecībā uz no apdrošināto Objektu saraksta izslēdzamo Objektu.  

3.10.  Pašrisks vienam apdrošināšanas gadījumam norādīts Apdrošinātāja iesniegtajā finanšu 
piedāvājumā (3.pielikums). Ja viena apdrošināšanas gadījuma rezultātā tiek bojāti vairāki 
apdrošinātie Objekti, tad tiek piemērots viens Polisē norādītais pašrisks. Papildus Apdrošinātājs 
apņemas neparedzēt cita veida limitus un pašriskus. 

 
4. APMAKSAS KĀRTĪBA 

 
4.1. Puses vienojas, ka Līgumā noteiktos rēķinus Apdrošinātājs izraksta elektroniski sagatavotā 

veidā, kas ir derīgi un spēkā bez paraksta. Apdrošinātājs izsūta rēķinu uz Apdrošinājuma 
ņēmēja norādīto e-pasta adresi: gramatvediba@v-nami.lv. Rēķinos tiek iekļauta norāde, ka 
rēķini tiek sagatavoti elektroniski un derīgi bez paraksta. 

4.2. Apdrošinājuma ņēmējs Pakalpojuma apmaksu veic 7 (septiņu) dienu laikā pēc attiecīga 
Apdrošinātāja rēķina saņemšanas. Apdrošinātājs rēķinā norāda Apdrošinājuma ņēmējam 
piešķirto Līguma numuru, datumu, Pakalpojumu. 

4.3. Par apmaksas dienu tiek uzskatīta diena, kad Apdrošinājuma ņēmējs veicis bankas 
pārskaitījumu uz Apdrošinātāja Līgumā norādīto bankas kontu. 

4.4. Katra no Pusēm sedz savus izdevumus par bankas pakalpojumiem, kas saistīti ar naudas 
pārskaitījumiem. 

 
5. PAKALPOJUMA PASŪTĪŠANA, IZPILDE UN PIEŅEMŠANA 

 
5.1. Apdrošinājuma ņēmējs pasūta Pakalpojumu pēc nepieciešamības, nosūtot Apdrošinātājam 

pieprasījumu (turpmāk – Pieprasījums) uz elektroniskā pasta adresi šā Līguma 11.8.2. punktā 
norādītajai kontaktpersonai.  

5.2. Pieprasījumu veic Līguma 11.8.1.punktā norādītā persona. 
5.3. Pakalpojuma izpildes termiņš ir 5 (piecas) darba dienas no nepieciešamo dokumentu 

saņemšanas. 
5.4. Jebkurā Pakalpojuma izpildes stadijā Apdrošinājuma ņēmējs ir tiesīgs veikt Pakalpojuma 

izpildes kontroli. 
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5.5. Ja Apdrošinātājs neievēro Pakalpojuma izpildes termiņu, Apdrošinājuma ņēmējs sagatavo un 
nosūta Apdrošinātājam rakstveida brīdinājumu.  

5.6. Apdrošinājuma ņēmējs paraksta piegādātās Polises, ja tās noformētas atbilstoši Apdrošinātāja 
piedāvājumam Iepirkumā. Neatbilstības gadījumā Apdrošinājuma ņēmējs atgriež neatbilstošās 
Polises Apdrošinātājam, norādot konstatētās neatbilstības. Apdrošinātājs apmaina neatbilstošo 
Polisi pret atbilstošu 5 (piecas) darba dienu laikā no pretenzijas saņemšanas dienas. 

5.7. Polisi, kā arī visas tās izmaiņas un papildinājumus paraksta Apdrošinātāja un Apdrošinājuma 
ņēmēja pilnvarotas personas 2(divos) eksemplāros, pa vienam eksemplāram katrai no Pusēm. 

5.8. Ja Polise ir nozagta, nozaudēta, gājusi bojā vai sabojāta, Apdrošinājuma ņēmējs iesniedz 
Apdrošinātājam rakstveida iesniegumu ar lūgumu izsniegt Polises dublikātu. Apdrošinātājs 2 
(divu) dienu laikā izsniedz Polises dublikātu.  

 
6. PUŠU TIESĪBAS UN PIENĀKUMI 

6.1. Apdrošinājuma ņēmējs: 
6.1.1. pieņem izpildītu, Līguma prasībām atbilstošu kvalitatīvu Pakalpojumu, kas izpildīts 

atbilstoši Pieprasījumam; 
6.1.2. samaksā par Pakalpojumu Līgumā noteiktajā kārtībā; 
6.1.3. piedāvājumā/apdrošināšanas noteikumos noteiktajā kārtībā paziņo Apdrošinātājam 

par apdrošināšanas gadījuma iestāšanos. 
6.2. Apdrošinātājs: 

6.2.1. ar saviem resursiem sniedz Apdrošinājuma ņēmējam kvalitatīvu un Līguma 
noteikumiem atbilstošu Pakalpojumu; 

6.2.2. pakalpojuma izpildē ievēro Apdrošinājuma ņēmēja norādījumus un atbild par spēkā 
esošo normatīvo aktu, kas attiecas uz Pakalpojuma izpildes kārtību un kvalitāti, 
ievērošanu; 

6.2.3. pēc Apdrošinājuma ņēmēja pieprasījuma sniedz pilnu informāciju par Pakalpojuma 
izpildes gaitu un nepieciešamības gadījumā sniedz visu nepieciešamo informāciju, kas 
ir Apdrošinātāja rīcībā un ir saistīta ar Līguma izpildi; 

6.2.4. nodrošina sava pārstāvja ierašanos Objektā un apdrošināšanas gadījuma seku 
novērtēšanu 3 darba dienu laikā pēc Pieprasījuma; 

6.2.5. apņemas izsniegt Apdrošinājuma ņēmējam Polisi ne vēlāk kā 24 (divdesmit četru) 
stundu laikā no Līguma abpusējas parakstīšanas brīža; 

6.2.6. garantē, ka Līguma darbības laikā ir spēkā esoša licence veikt Pakalpojumu. 
 

7. PUŠU MANTISKĀ ATBILDĪBA 
7.1. Gadījumā, ja Apdrošinājuma ņēmējs neievēro Līgumā noteikto Pakalpojuma apmaksas 

termiņu, Apdrošinājuma ņēmējs maksā Apdrošinātājam līgumsodu 0,1% (nulle komats viens 
procents) apmērā no termiņā neapmaksātās summas par katru nokavēto kalendāro dienu, bet ne 
vairāk kā 10% no termiņā neapmaksātās summas, 10 (desmit) darba dienu laikā no 
Apdrošinātāja rēķina par līgumsodu iesniegšanas dienas Apdrošinājuma ņēmējam. 

7.2. Gadījumā, ja Apdrošinātājs neievēro Līgumā noteikto Pakalpojuma izpildes termiņu, 
Apdrošinātājs maksā Apdrošinājuma ņēmējam līgumsodu 0,1% (nulle komats viens procents) 
apmērā no termiņā neveiktā Pakalpojuma summas par katru nokavēto kalendāro dienu, bet ne 
vairāk kā 10% (desmit procenti) no termiņā neveiktā Pakalpojuma summas, 10 (desmit) 
kalendāro dienu laikā pēc Apdrošinājuma ņēmēja rēķina par līgumsodu izrakstīšanas dienas. 

7.3. Gadījumā, ja Apdrošinātājs atkārtoti veicis Pakalpojumu nekvalitatīvi, tas ir Līguma 
noteikumiem neatbilstoši, par ko ir sastādīts akts par konstatētajiem trūkumiem, Apdrošinātājs 
maksā Apdrošinājuma ņēmējam līgumsodu 10% (desmit procentu) apmērā no Līguma summas, 
10 (desmit) kalendāro dienu laikā pēc Apdrošinājuma ņēmēja rēķina par līgumsodu 
izrakstīšanas dienas, par katru tādu gadījumu. 

7.4. Gadījumā, ja Apdrošinātāja Līgumā noteikto termiņu neievērošanas vai nekvalitatīvi veikta 
Pakalpojuma rezultātā Apdrošinājuma ņēmējam ir radīti zaudējumi, Apdrošinātājs tos sedz 
pilnā apmērā. 

7.5. Līgumsoda samaksa neatbrīvo Puses no saistību izpildes. 
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8. NEPĀRVARAMA VARA 

8.1. Ar nepārvaramu varu (force majeure) saprot ārkārtēju apstākļu iestāšanos, kurus nevarēja 
paredzēt, novērst vai ietekmēt, un par kuru rašanos Puses nenes atbildību, tas ir blokādes, valsts 
un pašvaldību institūciju rīcība un to pieņemtie normatīvie akti, lēmumi un rīkojumi, 
civiliedzīvotāju nemieri, citi ārkārtēja rakstura negadījumi, par kuru attiecināšanu uz 
nepārvaramas varas apstākļiem Pusēm jālūdz to konstatēt citai kompetentai un neatkarīgai 
institūcijai. 

8.2. Pusēm ir tiesības pagarināt Līguma nosacījumu izpildes termiņus par laika posmu, kurā 
darbojas nepārvarama vara, ja Puse ne vēlāk par 3 (trīs) darba dienām no nepārvaramas varas 
iestāšanās dienas rakstiski paziņo otrai Pusei par neiespējamību pildīt savas saistības 
nepārvaramas varas dēļ. 

8.3. Nesavlaicīga paziņojuma par nepārvaramas varas sākumu un beigu laiku gadījumā Puses netiek 
atbrīvotas no saistību izpildes. 

8.4. Ja, nepārvaramas dēļ, Līguma izpilde aizkavējas ilgāk par 30 (trīsdesmit) kalendārajām dienām, 
katra Puse ir tiesīga vienpusēji izbeigt Līgumu, par to rakstveidā brīdinot otru Pusi. 

8.5. Ja Līgums tiek atcelts nepārvaramas varas apstākļu dēļ, nevienai no Pusēm nav tiesības 
pieprasīt no otras Puses atlīdzināt zaudējumus vai pieprasīt kompensāciju par jebkura veida 
zaudējumiem. 

 
 

9. LĪGUMA TERMIŅŠ, GROZĪJUMU VEIKŠANA UN IZBEIGŠANA 
9.1. Līgums stājas spēkā tā abpusējas parakstīšanas dienā, kas sakrīt ar Līguma abu Pušu 

elektroniskās parakstīšanas norādīto datumu.   
9.2. Līgums ir spēkā no Līguma abu Pušu elektroniskās parakstīšanas brīža līdz Līguma saistību 

pilnīgais izpildei.  
9.3. Puses var izbeigt Līgumu pirms Līguma termiņa beigām, savstarpēji rakstveidā vienojoties. 
9.4. Apdrošinājuma ņēmējam ir tiesības vienpusēji izbeigt Līgumu bez Apdrošinātāja piekrišanas 

ja: 
9.4.1. Apdrošinātājs 2 (divas) reizes nav ievērojis Līgumā noteikto Pakalpojuma izpildes 

termiņu, par ko Līgumā noteiktajā kārtībā Apdrošinājuma ņēmējs ir sastādījis un nosūtījis 
Apdrošinātājam rakstveida brīdinājumu; 

9.4.2. Apdrošinātājs 2 (divas) reizes Pakalpojumu veicis nekvalitatīvi, vai Līguma noteikumiem 
neatbilstoši, par ko Līgumā noteiktā kārtībā Apdrošinājuma ņēmējs ir sastādījis Aktu par 
konstatētajām neatbilstībām un par to informējis Apdrošinātāju. 

9.5. Apdrošinātājam ir tiesības vienpusēji izbeigt Līgumu bez Apdrošinājuma ņēmēja piekrišanas, 
ja Apdrošinājuma ņēmējs vismaz 2 (divas) reizes nav ievērojis, Līgumā noteikto Pakalpojuma 
apmaksas termiņu, par ko Apdrošinātājs ir nosūtījis rakstveida atgādinājumus. 

9.6. Līgumā noteiktajos gadījumos Līgums uzskatāms par izbeigtu 7. (septītajā) dienā pēc Pušu 
paziņojuma par Līguma izbeigšanu nosūtīšanas dienas. 

9.7. Izbeidzot Līgumu Līguma 9.4.1 un 9.4.2.punktā noteiktajos gadījumos, Apdrošinātājs maksā 
Apdrošinājuma ņēmējam Līgumā noteikto līgumsodu un atlīdzina Apdrošinājuma ņēmējam 
radušos zaudējumus. 

 
10. FIZISKO PERSONU DATU APSTRĀDE 

 
10.1. Parakstot šo Līgumu, Apdrošinājuma ņēmējs un Apdrošinātājs piekrīt Līgumā minēto fizisko 

personu datu apstrādei.  
10.2. Pusēm ir tiesības apstrādāt no otras Puses iegūtos fizisko personu datus, kā arī Līguma izpildes 

ietvaros iegūtos fizisko personu datus tikai ar mērķi nodrošināt Līgumā noteikto saistību 
izpildi, ievērojot normatīvajos aktos noteiktās prasības šādu datu apstrādei un aizsardzībai, tajā 
skaitā Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2016/679 par fizisku personu aizsardzību 
attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK 
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(Vispārīgā datu aizsardzības regula) prasības. Apstrādājot datus, Pusēm nav tiesību nodot datus 
ārpus Eiropas Savienības un Eiropas Ekonomikas zonas robežām. 

10.3. Puses apņemas nenodot tālāk trešajām personām no otras Puses iegūtos fizisko personu datus, 
izņemot gadījumus, kad Līgumā noteikts citādāk, vai normatīvie akti paredz šādu nodošanu. 

10.4. Ja saskaņā ar normatīvajiem aktiem Pusēm var rasties pienākums nodot tālāk trešajām 
personām no otras Puses iegūtos fizisko personu datus, tad, pirms šādu datu nodošanas, 
informē par to otru Pusi, ja vien normatīvie akti to neaizliedz. 

10.5. Puses apņemas pēc otras Puses pieprasījuma iznīcināt no otras Puses iegūtos fizisko personu 
datus, ja izbeidzas nepieciešamība tos apstrādāt šī Līguma izpildes nodrošināšanai, kā arī sniegt 
visas ar Līguma noslēgšanu un izpildi saistītās ziņas citām iestādēm, kurām ir tiesības pieprasīt 
un saņemt šīs ziņas saistībā ar normatīvajos aktos noteikto uzdevumu vai funkciju izpildi. 

10.6. Parakstot Līgumu, Apdrošinātājs apliecina un garantē: 
10.6.1. fizisko personu datu apstrāde, tostarp, pati nosūtīšana (ja tas nepieciešams Līguma 

saistību izpildei), tiek un arī turpmāk tiks veikta saskaņā ar piemērojamiem normatīvajiem 
aktiem un tikai un vienīgi šajā Līgumā norādītajam mērķim, kā arī tiks īstenoti atbilstoši 
tehniskie un organizatoriskie pasākumi tādā veidā, ka Apdrošinātājs uz Līguma pamata 
veiktajā apstrādē ievēros Regulas, Fizisko personu datu apstrādes likuma vai cita 
normatīvā akta, kas uz attiecīgo datu apstrādes brīdi būs spēkā, prasības un tiks nodrošināta 
fizisko personu datu aizsardzība; 

10.6.2. tas sniegs atbildi uz datu subjektu pieprasījumiem par datu subjektus interesējošiem 
jautājumiem saistībā ar datu subjektu datu apstrādi; 

10.6.3. nodrošinās saņemto fizisko personas datu aktualitāti un neuzglabās datus ilgāk par 
faktisko datu apstrādes periodu, ja vien piemērojamie normatīvie akti neparedz citu kārtību; 

10.6.4. uzglabās ierakstus par visām veiktajām datu apstrādes darbībām, nodrošinās, ka 
jebkura ar šādiem datiem veikta darbība ir izsekojama, tostarp, var izsekot to, kam šādi dati 
tika pārsūtīti, kāda veida dati un kādiem mērķiem; 

10.6.5. ļaus uzraugošajām valsts iestādēm iekļūt telpās, kuras Apdrošinātājs izmanto datu 
apstrādei, lai veiktu šajā Līgumā paredzēto apstrādes darbību pārbaudi un/vai auditu. 

 
11. VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI 

 
11.1. Strīdus un nesaskaņas, kas var rasties Līguma izpildes rezultātā vai saistībā ar Līgumu, 

Puses atrisina savstarpēju pārrunu ceļā. Ja Puses nevar panākt vienošanos, tad domstarpības 
risināmas Latvijas Republikas tiesā, atbilstoši Latvijas Republikas normatīvo aktu 
noteikumiem. 

11.2. Līguma pielikumi, kā arī jebkuri grozījumi un papildinājumi Līgumam ir spēkā tikai tad, ja tie 
izdarīti rakstveidā un tos parakstījušas abas Puses. 

11.3. Visi ar Līgumu saistītie paziņojumi, pieprasījumi vai cita saziņa sastādāma rakstiski latviešu 
valodā un piegādājama personīgi, ar kurjeru, ierakstītā vēstulē, ar e-pastu vai faksu (nosūtot to 
pašu informāciju arī ierakstītā vēstulē), adresējot to uz iepriekš norādītajām adresēm (ja nav 
norādīts citādi). Tiks uzskatīts, ka korespondence ierakstītā vēstulē ir saņemta 5. dienā pēc tās 
nosūtīšanas uz attiecīgās Puses adresi, bet ja tā piegādāta personīgi vai ar kurjeru – tad dienā, 
kad adresāts ir parakstījies par tās saņemšanu. Visa pārējā korespondence, kas nosūtīta pa 
faksu vai e-pastu, uzskatāma par saņemtu pienācīgas nosūtīšanas dienā. 

11.4. Ja kādi no Līguma noteikumiem zaudē juridisko spēku, tas nerada pārējo noteikumu spēkā 
neesamību. Šādus spēkā neesošus noteikumus, Pusēm rakstiski vienojoties, aizstāj ar citiem 
Līguma mērķim un saturam atbilstošiem noteikumiem. 

11.5. Puses paziņo viena otrai par Pušu pilnvarotās personas maiņu juridiskā statusa, juridiskās vai 
korespondences adreses un bankas rekvizītu maiņu, tās reorganizāciju vai likvidāciju 5 (piecu) 
darba dienu laikā, nosūtot rakstisku paziņojumu, kas kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu. 

11.6. Ja kāda no Pusēm tiek reorganizēta vai likvidēta, Līgums paliek spēkā un tā noteikumi ir 
saistoši Pušu saistību un tiesību pārņēmējiem. 

11.7. Nevienai no Pusēm nav tiesību nodot savas Līgumā noteiktās tiesības un pienākumus trešajai 
personai bez otras Puses rakstiskas piekrišanas. 
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11.8. Puses vienojas, ka ar Līguma izpildi saistītos jautājumus risinās šādas Pušu pilnvarotās 
personas:  
11.8.1. No Apdrošinājuma ņēmēja puses – Vecākā grāmatvede Guntra Zvirgzdiņa; tel: 

29439680; e-pasts: guntra.zvirgzdina@v-nami.lv. 
11.8.2. No Apdrošinātāja puses – Vārds, Uzvārds; tel:__; e-pasts:   ___. 

11.9. Līgums satur Pušu pilnīgu vienošanos, Puses ir iepazinušās ar tā saturu un piekrīt visiem tā 
punktiem un to apliecina, parakstot Līgumu. 

11.10. Līgums sastādīts elektroniska dokumenta veidā uz   ___  lapām ar pielikumiem uz    lapām 
11.11. Līgumam ir šādi pielikumi: 

11.11.1. Pielikums Nr.1. – Iepirkuma procedūras Tehniskā specifikācija uz _ lpp;  
11.11.2. Pielikums Nr.2 -  Objektu saraksts uz _ lpp.; 
11.11.3. Pielikums Nr.3. – Apdrošinātāja Finanšu piedāvājums uz _ lpp;  
11.11.4. Pielikums Nr.4. – Apdrošinātāja Tehniskais piedāvājums uz  _  lpp; 
11.11.5. Pielikums Nr.5. – Apdrošināto Objektu saraksts uz  _  lpp. 

 
12. PUŠU REKVIZĪTI 

Apdrošinājuma ņēmēja vārdā:        Apdrošinātāja vārdā: 
 „VALMIERAS NAMSAIMNIEKS” 
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību 

 

Semināra iela 2a, Valmiera, Valmieras nov.,  

Reģistrācijas Nr. 44103022271 Reģistrācijas Nr. 

Maksājuma rekvizīti: AS SEB Banka Maksājuma rekvizīti:  

Kods: UNLALV2X Kods:  

Konts: LV43UNLA0050000123558 Konts:  

 
_____________________________ 
 

 
___________________________ 
 

 

 
 
 
 

DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA 
ZĪMOGU 
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Pielikums Nr.3 
VN2022/5CA 

 
PIETEIKUMS PAR PIEDALĪŠANOS CENU APTAUJĀ 

Nr. VN 2022/5CA 
Daudzdzīvokļu dzīvojamo māju kopīpašuma daļas apdrošināšana  

 
Informācija par pretendentu 
Pretendenta 
nosaukums/vārds uzvārds 

 

Reģistrācijas 
numurs/personas kods 

 

Adrese  
Tālrunis  
E-pasta adrese  

 
Kontaktpersona  
Vārds, Uzvārds  
Tālrunis  
E-pasta adrese  

 
Apliecinām, ka: 

1. Esam iepazinušies un pilnībā piekrītam cenu aptauja nolikuma un līgumu projekta 
prasībām; 

2. Esam reģistrēti, licencēti un sertificēti atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajām 
prasībām; 

3. Piedāvājums ir sagatavots individuāli un nav saskaņots ar konkurentiem; 
4. Visas piedāvājumā sniegtās ziņas ir patiesas; 
5. Atzīstam sava pieteikuma un piedāvājuma spēkā esamību 90 (deviņdesmit) kalendārās 

dienas piedāvājumu atvēršanas brīža, bet gadījumā, ja tiek atzīts par uzvarētāju, tad līdz 
attiecīgā līguma noslēgšanai; 

6. Uzvaras gadījumā parakstīsim līgumu par Daudzdzīvokļu dzīvojamo māju 
kopīpašuma daļas apdrošināšana  šīs cenu aptauja nolikumam pievienotajā redakcijā 
(2.pielikums); 

7. Informācija,kas pēc pretendenta domām ir uzskatāma par ierobežotas pieejamības 
informāciju, atrodas pretendenta piedāvājuma ___lpp. 

8.  
Vārds, Uzvārds  

Ieņemamais amats  

Paraksts  
                                                                        z.v. 

Datums  
Pieteikums jāparaksta pretendenta paraksttiesīgai amatpersonai vai Pretendenta atbilstoši pilnvarotai personai 
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Pielikums Nr.4 
VN2022/5CA 

 
FINANŠU PIEDĀVĀJUMS 

cenu aptaujā Nr. VN 2022/5CA 
Daudzdzīvokļu dzīvojamo māju kopīpašuma daļas apdrošināšana  

 
 
 

Informācija par pretendentu 
Pretendenta 
nosaukums/vārds uzvārds 

 

Reģistrācijas 
numurs/personas kods 

 

Adrese  
Tālrunis  
E-pasta adrese  

 
Kontaktpersona  
Vārds, Uzvārds  
Tālrunis  
E-pasta adrese  
 

Pretendenta piedāvātā līgumcena (EUR): ______________________ 
 

Piedāvājuma kopējā cena bez PVN _____________________________________________ 
                                                                         (piedāvājuma cena vārdos un skaitļos) 

 
                                                      

      

Pretendents:   

Parakstītāja amats, vārds, 
uzvārds: 

  

Paraksts:   

Datums:   
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Pielikums Nr.5 
VN2022/5CA 

 
ATSEVIŠĶĀ FAILĀ:  
cenu aptaujas Nr. VN 2022/5CA “Daudzdzīvokļu dzīvojamo māju kopīpašuma daļas 
apdrošināšana” – “Daudzdzīvokļu dzīvojamo māju saraksts”. 

 


