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IZRAKSTS 

IEPIRKUMA LĪGUMS Nr. RPNC/2017/07 

par VSIA “Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centrs” darbinieku veselības apdrošināšanu 

 

Rīgā,           

2018. gada 22. februārī 

 

Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centrs”, 

vienotais reģistrācijas Nr.50003342481, turpmāk tekstā – Apdrošinājuma ņēmējs, kuru saskaņā 

ar statūtiem pārstāv tā valdes priekšsēdētājs J. Buģins, valdes locekle I. Starkova un valdes 

loceklis I. Rezebergs, no vienas puses, un 

Apdrošināšanas akciju sabiedrība “BALTA”, vienotais reģistrācijas Nr. 40003049409, 

turpmāk tekstā – Apdrošinātājs, kuru saskaņā ar pilnvarojumu pārstāv tās Veselības 

apdrošināšanas pārvaldes vadītāja Inta Bēķe,  

no otras puses, abas puses turpmāk tekstā kopā sauktas par Līdzējiem, pamatojoties uz atklātā 

konkursa “Valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centrs” 

darbinieku veselības apdrošināšana” (identifikācijas Nr. RPNC/2017/07) rezultātiem, noslēdz šāda 

satura līgumu (turpmāk – Līgums): 

1. Līguma priekšmets 

1.1. Apdrošinājuma ņēmējs pasūta, bet Apdrošinātājs nodrošina Līguma 1.2. punktā norādīto 

personu, turpmāk – Apdrošinātās personas, veselības apdrošināšanas pakalpojumus, 

turpmāk – Pakalpojumi, atbilstoši Latvijas Republikā spēkā esošo normatīvo aktu prasībām, 

Apdrošināšanas noteikumiem (Līguma 1. pielikums) un saskaņā ar Līgumam pievienotā 

Tehniskā piedāvājuma (Līguma 2. pielikums) un Finanšu piedāvājuma (Līguma 3. 

pielikums) noteikumiem un Apdrošinājuma ņēmēja norādījumiem. 

1.2. Apdrošinātās personas ir (Līguma 4. pielikums): 

1.2.1. Apdrošinājuma ņēmēja nodarbinātās personas, turpmāk – Darbinieki, atbilstoši 

Apdrošinājuma ņēmēja iesniegtam sarakstam; 

1.2.2. Darbinieku ģimenes locekļi, kuri Līguma izpratnē ir Darbinieka laulātais, t.sk., 

faktiskā kopdzīvē dzīvojošais, un pirmās pakāpes radinieki – bērni un vecāki. 

 

2. Līguma termiņš un apdrošināšanas periods 

2.1. Līgums stājas spēkā ar brīdi, kad to parakstījuši Līdzēji, un ir spēkā līdz Līdzēju savstarpējo 

saistību pilnīgai izpildei. 

2.2. Apdrošināšanas periods, kura laikā Apdrošinātājs apņemas sniegt apdrošināšanas 

pakalpojumus, ir 12 (divpadsmit) mēneši, t.i., no 2018. gada 22. februāra līdz 2019. gada 

21. februārim. 

3. Apdrošinājuma summa, apdrošināšanas prēmija un norēķinu kārtība 

3.1. Apdrošināšanas prēmija par apdrošināšanas Pakalpojumiem Darbiniekam vai tā ģimenes 

loceklim tiek noteikta atbilstoši Finanšu piedāvājumam (Līguma 3. pielikums), bet gada 

apdrošinājuma summa – atbilstoši Tehniskajam piedāvājumam (Līguma 2. pielikums).  

3.2. Kopējā apdrošināšanas prēmija par Apdrošinājuma ņēmēja 342 (trīs simti četrdesmit divi) 

Darbiniekiem, tai skaitā valdes priekšsēdētājs un valdes locekle, saskaņā ar tehniskajā 

piedāvājumā  minētajām apdrošināšanas programmām uz Līguma noslēgšanas brīdi ir      

103 588,00 (viens simts trīs tūkstoši pieci simti astoņdesmit astoņi euro, 0 centi) EUR. 

Apdrošinājuma ņēmēja valdes priekšsēdētājs un valdes locekle apdrošināšanas prēmiju 
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atbilstoši izvēlētajai apdrošināsānas programmai 100% apmērā sedz no personīgajiem 

līdzekļiem. 

3.3. Līguma 3.2. punktā norādītā kopējā apdrošināšanas prēmija saskaņā ar Apdrošinātāja 

izrakstītiem rēķiniem 30 (trīsdesmit) dienu laikā no rēķina, apdrošināšanas polises un 

veselības apdrošināšanas karšu saņemšanas dienas jāpārskaita Apdrošinātāja norēķinu kontā 

sekojošos 2 (divos) maksājumos, bet ne vēlāk kā: 

3.3.1. apdrošināšanas prēmijas pirmā daļa 51 794,00 EUR (piecdesmit viens tūkstotis 

septiņi simti deviņdesmit četri euro, 0 centi) apmērā līdz 2018. gada 26. martam; 

3.3.2. apdrošināšanas prēmijas otrā daļa 51 794,00 EUR (piecdesmit viens tūkstotis 

septiņi simti deviņdesmit četri euro, 0 centi) apmērā līdz 2018. gada 30. jūnijam. 

3.4. Darbinieka ģimenes loceklis apmaksā savu apdrošinājuma prēmiju vienā maksājumā 

saskaņā ar Apdrošinātāja izrakstītu rēķinu 30 (trīsdesmit) dienu laikā no rēķina, saņemšanas 

dienas. 

3.5. Darbiniekam, kurš tiek iekļauts Apdrošināto personu sarakstā pēc Līguma noslēgšanas, 

Apdrošinājuma prēmija tiek noteikta atbilstoši Tehniskās specifikācijas I daļas 13., 13.1 

punktam un Finanšu piedāvājumam (Līguma 3. pielikums), bet apdrošinājuma summa – 

atbilstoši Tehniskajam piedāvājumam (Līguma 2. pielikums). 

3.6. Prēmiju par Līguma 3.5. punktā norādītajiem Darbiniekiem Apdrošinājuma ņēmējs samaksā 

ne vēlāk kā 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc Apdrošinātāja rēķina, polises pielikuma un 

papildus veselības apdrošināšanas kartes saņemšanas dienas.  

3.7. Finanšu piedāvājumā norādītā gada apdrošināšanas prēmija Līguma laikā nevar tikt 

paaugstināta, neatkarīgi no jebkādiem Apdrošinātāju ietekmējošiem apstākļiem. 

3.8. Rēķins tiek uzskatīts par samaksātu brīdī, kad Apdrošinājuma ņēmējs ir veicis bankas 

pārskaitījumu uz rēķinā norādīto Apdrošinātāja norēķinu kontu. 

 

4. Apdrošinātāja un Apdrošinājuma ņēmēja tiesības un pienākumi 

4.1. Apdrošinātājs apņemas: 

4.1.1. 5 (piecu) dienu laikā no Līguma noslēgšanas dienas izsniegt Apdrošinājuma 

ņēmējam apdrošināšanas polisi, kas kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu, 

Apdrošināto personu individuālās veselības apdrošināšanas kartes, apdrošināšanas 

programmu aprakstus, informāciju par apdrošināšanas atlīdzības saņemšanas 

kārtību un noteikumiem un informāciju par līgumiestāžu sarakstiem;  

4.1.2. nodrošināt Apdrošinājuma ņēmēja Apdrošinātajām personām Līgumā un tā 

pielikumos paredzēto pakalpojumu saņemšanu un savlaicīgu apdrošināšanas 

atlīdzību izmaksu visā apdrošināšanas perioda laikā; 

4.1.3. 10 (desmit) dienu laikā, pamatojoties uz Apdrošinājuma ņēmēja rakstisku 

iesniegumu par veselības apdrošināšanas kartes darbības pārtraukšanu sakarā ar 

Darba tiesisko attiecību pārtraukšanu ar Darbinieku un saņemto attiecīgo veselības 

apdrošināšanas karti, pārskaitīt uz Apdrošinājuma ņēmēja norādīto norēķinu kontu 

apdrošināšanas prēmijas neizmantoto daļu; 

4.1.4. nodrošināt no Apdrošinājuma ņēmēja un Apdrošinātajām personām saņemto ziņu 

neizpaušanu trešajām personām, izņemot gadījumu, ja tas nepieciešams sadarbībā 

ar iestādi, kurā saņemts apdrošināšanas programmā ietvertais pakalpojums, vai 

ārstniecības personu Līgumā noteikto saistību izpildei, garantējot datu aizsardzību 

saskaņā ar Fizisko personu datu aizsardzības likumu un nekavējoties informējot 

Apdrošinājuma ņēmēja kontaktpersonu par informācijas pieprasīšanas un 

izpaušanas gadījumu; 

4.1.5. piedzīt pārtērētās apdrošinājuma summas no Apdrošinātās personas, kura pieļāvusi 

kopējā atlīdzības limita vai apdrošinājuma summas pārtēriņu; 

4.1.6. apmaksāt Apdrošinājuma ņēmēja piesaistītā brokera – SIA “APDROŠINĀŠANAS 

UN FINANSU BROKERS”, reģistrācijas Nr. 40003438358 (turpmāk – Brokeris) 
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atlīdzību par apdrošināšanas brokera pakalpojumiem, kas noteikta 3% (trīs 

procenti) no apdrošināšanas prēmijas; 

4.1.7. nekavējoties informēt Apdrošinājuma ņēmēju par Apdrošinātājam zināmajiem 

Līguma izpildes laikā pastāvošajiem vai iespējamajiem sarežģījumiem, kas varētu 

aizkavēt ar Līgumu uzņemto saistību izpildi, tai skaitā un ne tikai – par 

Apdrošinātājam ierosinātu maksātnespējas procesu, tā saimnieciskās darbības 

apturēšanu vai pārtraukšanu.  

4.2. Apdrošinājuma ņēmējs apņemas: 

4.2.1. veikt apdrošināšanas prēmijas maksājumus Līgumā noteiktajos termiņos un 

kārtībā; 

4.2.2. informēt Apdrošinātās personas par apdrošināšanas noteikumiem un iepazīstināt ar 

veselības apdrošināšanas kartes lietošanas kārtību, tai skaitā – informēt 

Apdrošinātās personas, ka, sasniedzot, programmā norādītā limita apmēru, viņiem 

nav tiesību saņemt turpmākus ārstniecības pakalpojumus, uzrādot līgumiestādēm 

veselības apdrošināšanas karti; 

4.2.3. rakstiski informēt Apdrošinātāju par Līguma 4. pielikumā (Apdrošinātās personas) 

veicamajiem grozījumiem, norādot izslēgtā un/vai papildus iekļautās personas 

vārdu, uzvārdu, personas kodu, dzīvesvietas adresi un apdrošināšanas programmu. 

 

5. Atbildība un sankcijas 

5.1. Līdzēji savstarpēji ir materiāli atbildīgi par līgumsaistību neizpildi, kā arī par otram 

Līdzējam nodarītajiem zaudējumiem atbilstoši Latvijas Republikā spēkā esošajiem 

normatīvajiem aktiem, ja tie radušies viena Līdzēja vai tā darbinieku, kā arī Līguma izpildē 

Līdzēju iesaistīto trešo personu darbības vai bezdarbības, kā arī rupjas neuzmanības, ļaunā 

nolūkā izdarīto darbību vai nolaidības rezultātā. 

5.2. Par Līdzēju noteikto samaksas termiņu kavējumu vainīgais Līdzējs maksā otram Līdzējam 

par katru nokavēto apmaksas dienu līgumsodu 0.05% (piecas procenta simtdaļas) apmērā 

no Līgumā norādītajā termiņā nesamaksātās summas, bet ne vairāk kā 10% (desmit 

procenti) no pamatparāda summas. 

 

6. Nepārvarama vara 

Līdzēji tiek atbrīvoti no atbildības par Līguma pilnīgu vai daļēju neizpildi, ja šāda neizpilde 

radusies nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļu rezultātā, kuru darbība sākusies pēc 

Līguma noslēgšanas un kurus nevarēja iepriekš ne paredzēt, ne novērst. Pie nepārvaramas varas 

vai ārkārtēja rakstura apstākļiem pieskaitāmi: stihiskas nelaimes, katastrofas, epidēmijas, kara 

darbība, streiki, iekšējie nemieri, blokādes, varas un pārvaldes institūciju rīcība, normatīvu aktu, 

kas būtiski ierobežo un aizskar Līdzēju. Gadījumā, ja nepārvaramas varas apstākļi turpinās ilgāk 

par 30 (trīsdesmit) dienām, jebkuram no Līdzējiem ir tiesības vienpusēji atkāpties no šī Līguma, 

nosūtot par to paziņojumu otram Līdzējam 10 (desmit) dienas iepriekš. 

 

7. Noslēguma noteikumi 

7.1. Visi Līguma grozījumi un papildinājumi noformējami rakstveidā, Līdzējiem savstarpēji 

vienojoties, kas pēc parakstīšanas kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu.  

7.2. Pretenzijas vai sūdzības Apdrošinātājs izskata 14 (četrpadsmit) dienu laikā. Ja iesnieguma 

vai sūdzības izskatīšanai ir nepieciešama papildu pārbaude vai būtiska papildu informācija, 

Apdrošinātājs nodrošina atbildes sniegšanu 20 dienu laikā pēc attiecīga iesnieguma par 

pretenzijām vai sūdzības saņemšanas. 

7.3. Ja strīda risinājums netiks rasts, strīds izšķirams tiesā Latvijas Republikas normatīvajos 

aktos noteiktajā kārtībā. 
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7.4. Līdzēju reorganizācija, to īpašnieku vai paraksttiesīgo amatpersonu maiņa nevar būt par 

pamatu Līguma pārtraukšanai vai izbeigšanai. Gadījumā, ja kāds no Līdzējiem tiek 

reorganizēts, Līgums paliek spēkā un tā noteikumi ir saistoši Līdzēja tiesību un saistību 

pārņēmējiem. 

7.5. Līdzēji vienojas, ka ar Līguma izpildi saistītos jautājumus risinās šādas Līdzēju atbildīgās 

personas par Līguma izpildi: 

7.5.1. Apdrošinājuma ņēmēja pārstāvis: VSIA “Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centrs” 

personāla daļas vecākā personāla speciāliste Inita Ozoliņa, tālrunis: +371 67080146; 

e-pasts inita.ozolina@rpnc.lv ; 

7.5.2. Apdrošinājuma ņēmēja intereses pārstāvošais brokeris – SIA “Apdrošināšanas un 

finansu brokers”, reģistrācijas numurs 40003438358, Anna Širjājeva, tālrunis: +371 

67621898; e-pasts anna@financebroker.lv; 

7.5.3. Apdrošinātāja pārstāvis: AAS “BALTA”, tālrunis: +371 29494394; e-pasts 

evija.preinberga@balta.lv.  

7.6. Līdzēju atbildīgās personas ir atbildīgas par Līguma izpildes uzraudzīšanu, tai skaitā par 

savlaicīgu rēķinu iesniegšanu, pieņemšanu, apstiprināšanu, nodošanu apmaksai. 

7.7. Pilnvaroto pārstāvju vai rekvizītu maiņas gadījumā Līdzējs apņemas rakstiski par to paziņot 

otram Līdzējam 3 (trīs) darba dienu laikā no izmaiņu iestāšanās brīža. 

7.8. Apdrošinājuma ņēmējam ir tiesības izbeigt Līgumu pirms termiņa, nesedzot zaudējumus, 

kas Apdrošinātājam rodas saistībā ar Līguma izbeigšanu pirms termiņa: 

7.8.1. nekavējoties, ja Apdrošinātājam pasludināts maksātnespējas process, tiesiskās 

aizsardzības process, tā saimnieciskā darbība ir apturēta vai pārtraukta, vai 

Apdrošinātājam veselības apdrošināšanas veikšanai izsniegtā licence ir anulēta vai 

licences darbība apturēta; 

7.8.2. ja Apdrošinājuma ņēmējs par Līguma izbeigšanu rakstiski brīdina Apdrošinātāju 

vismaz 2 (divus) mēnešus iepriekš. 

7.9. Apdrošinātājam nav tiesību izbeigt Līgumu pirms termiņa notecējuma, izņemot likumā „Par 

Apdrošināšanas līgumu” noteiktajos gadījumos. 

7.10. Laužot Līgumu pirms termiņa, visas saskaņā ar Līgumu izsniegtās veselības apdrošināšanas 

kartes savu darbību pārtrauc un Apdrošinātājs 15 (piecpadsmit) dienu laikā atmaksā 

Apdrošinājuma ņēmējam neizmantoto (atlikušo) prēmijas daļu likumā „Par Apdrošināšanas 

līgumu” un Līgumā noteiktajā kārtībā. 

7.11. Visi Līguma grozījumi un papildinājumi ir spēkā tad, ja starp Līdzējiem par to ir panākta 

vienošanās un tie stājas spēkā pēc to abpusējas parakstīšanas. 

7.12. Līgums sagatavots un parakstīts divos eksemplāros ar vienādu juridisku spēku. Katram no 

Līdzējiem ir izsniegts viens Līguma eksemplārs. 

7.13. Līgumam ir šādi pielikumi: 

1.1.1. 1.pielikums – Apdrošināšanas noteikumi, 

1.1.2. 2.pielikums – Tehniskais piedāvājums atbilstoši Apdrošinātāja iesniegtajam 

piedāvājumam, kas netiek pievienots Līgumam, bet ir Līguma neatņemama 

sastāvdaļa, 

1.1.3. 3.pielikums – Finanšu piedāvājums, 

1.1.4. 4.pielikums – Apdrošināmo personu saraksts. 

 

8. Līdzēju rekvizīti un paraksti 

Apdrošinājuma ņēmējs: 
 

Apdrošinātājs: 

Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību 

“Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centrs” 

Vienotais reģistrācijas Nr. 50003342481 

 Apdrošināšanas akciju sabiedrība 

“BALTA” 

Vienotais reģistrācijas Nr. 40003049409 

Juridiskā adrese: Raunas iela 10,  

mailto:inita.ozolina@rpnc.lv
mailto:anna@financebroker.lv
mailto:evija.preinberga@balta.lv
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Juridiskā adrese: Tvaika iela 2,  

Rīga, LV-1005 

Banka: AS LUMINOR Bank 

Kods: NDEALV22 

Konts: LV57NDEA0000082489490 

Tālr. +371 67080112, fakss +371 67222305, 

e-pasts: rpnc@rpnc.lv  

Rīga, LV-1039 

Banka: AS SEB banka 

Kods: UNLALV2X 

Konts: LV60UNLA0050002300708 

Tālr. +371 29494394, fakss +371 67082345, 

e-pasts: balta@balta.lv  

 

   

Valdes priekšsēdētājs J. Buģins 
 Veselības apdrošināšanas pārvaldes vadītāja 

Inta Bēķe 

 

 

 

 

Valdes locekle I. Starkova   

 

 

 

 

Valdes loceklis I. Rezebergs 
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