
Rīgā 2017. gada ____. decembrī 

LĪGUMS 

Nr. LB-07/2017/560 

Par Latvijas Bankas transportlīdzekļu KASKO un OCTA apdrošināšanu 
(iepirkums LB/2017/90) 

Latvijas Banka (tālāk tekstā – APDROŠINĀJUMA ŅĒMĒJS) iepirkuma pastāvīgās  

komisijas vadītāja vietnieces Ivetas Krastiņas personā, kas darbojas saskaņā ar 

APDROŠINĀJUMA ŅĒMĒJA valdes 2014. gada 29. maija kārtības Nr. 1256/11 

"Līgumu pārvaldības kārtība" 89. punktu, no vienas puses, un "Baltijas Apdrošināšanas 

Nams" apdrošināšanas akciju sabiedrība (tālāk tekstā – APDROŠINĀTĀJS) valdes 

priekšsēdētāja Alekseja Pečericas personā, kas darbojas saskaņā ar sabiedrības statūtiem, 

no otras puses (kopā tālāk tekstā – PUSES; katrs atsevišķi tālāk tekstā arī – PUSE), 

noslēdz šādu līgumu (tālāk tekstā – līgums). 

1. LĪGUMA PRIEKŠMETS 

1.1. APDROŠINĀTĀJS veic APDROŠINĀJUMA ŅĒMĒJA transportlīdzekļu (tālāk 

tekstā – KASKO) un sauszemes transportlīdzekļu īpašnieka obligātās civiltiesiskās 

atbildības (tālāk tekstā – OCTA) apdrošināšanu saskaņā ar iepirkuma (iepirkums 

LB/2017/90) nolikumā noteiktajām prasībām (tehniskā specifikācija – līguma 

1.  pielikums), APDROŠINĀTĀJA piedāvājumu (finanšu piedāvājuma kopija – līguma 

2. pielikums) un transportlīdzekļu sarakstiem (līguma 3.  un 4. pielikums). 

2. LĪGUMA TERMIŅŠ 

2.1. Apdrošināšanas periods ir 3 (trīs) gadi: 

2.1.1. transportlīdzekļu KASKO apdrošināšanai – no 2018. gada 1. janvāra līdz 

2020. gada 31. decembrim; 

2.1.2. transportlīdzekļu OCTA apdrošināšanai – atbilstoši līguma 4. pielikumā 

noteiktajam katra transportlīdzekļa apdrošināšanas periodam. 

2.2. Līgums stājas spēkā tā abpusējas parakstīšanas brīdī un ir spēkā līdz pilnīgai līguma 

saistību izpildei. 

3. LĪGUMA IZPILDES KĀRTĪBA 

3.1. Ja APDROŠINĀJUMA ŅĒMĒJS iegādājas vai saņem nomā jaunus 

transportlīdzekļus, APDROŠINĀTĀJS, pamatojoties uz APDROŠINĀJUMA ŅĒMĒJA 

rakstiski iesniegtu pieprasījumu, kas nosūtīts uz APDROŠINĀTĀJA e-pasta adresi [..] 

un [..], nodrošina attiecīgo APDROŠINĀJUMA ŅĒMĒJA transportlīdzekļu OCTA un 

KASKO apdrošināšanu, piemērojot jaunajiem transportlīdzekļiem apdrošināšanas tarifa 

likmes ne augstākas par līguma pirmajam darbības gadam citiem līdzīgiem 

transportlīdzekļiem noteiktajām un APDROŠINĀTĀJA finanšu piedāvājumā 

iepirkumam LB/2017/90 norādītās atlaides attiecīgajam līguma darbības gadam, un 

PUSES paraksta attiecīgās apdrošināšanas polises. 

3.2. Ja APDROŠINĀJUMA ŅĒMĒJS pārtrauc lietot īpašumā esošos vai nomātos 

transportlīdzekļus, PUSES, pamatojoties uz APDROŠINĀJUMA ŅĒMĒJA rakstiski 

iesniegtu pieprasījumu, kas nosūtīts uz APDROŠINĀTĀJA e-pasta adresi [..] un [..], 

samazina KASKO apdrošināšanas prēmijas apmēru proporcionāli transportlīdzekļu 

skaita samazinājumam un apdrošināšanas periodā atlikušo dienu skaitam. 
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3.3. Ja APDROŠINĀJUMA ŅĒMĒJS atsavina īpašumā esošos transportlīdzekļus vai 

nodod iznomātājam nomā saņemtos transportlīdzekļus, PUSES, pamatojoties uz 

APDROŠINĀJUMA ŅĒMĒJA rakstiski iesniegtu pieprasījumu, kas nosūtīts uz 

APDROŠINĀTĀJA e-pasta adresi [..] un [..], samazina OCTA apdrošināšanas prēmijas 

apmēru proporcionāli transportlīdzekļu skaita samazinājumam un apdrošināšanas periodā 

atlikušo dienu skaitam. 

3.4. Ja APDROŠINĀJUMA ŅĒMĒJS vēlas paplašināt transportlīdzekļa apdrošināšanas 

polisē norādīto apdrošināšanas darbības teritoriju, iekļaujot tajā citas valstis, 

APDROŠINĀTĀJS, pamatojoties uz APDROŠINĀJUMA ŅĒMĒJA rakstiski iesniegtu 

pieprasījumu, kas nosūtīts uz APDROŠINĀTĀJA e-pasta adresi [..] un [..], sagatavo 

attiecīgās izmaiņas apdrošināšanas polisē un PUSES paraksta attiecīgā transportlīdzekļa 

polises pielikumu. 

3.5. Nav spēkā APDROŠINĀTĀJA polisē, t.sk. apdrošināšanas noteikumos, ietvertās 

prasības, kas, salīdzinot ar iepirkuma LB/2017/90 nolikumu un līgumu, nosaka 

APDROŠINĀJUMA ŅĒMĒJAM neizdevīgākus nosacījumus vai papildu 

ierobežojumus. Ja rodas pretruna starp APDROŠINĀTĀJA polisē, t.sk. apdrošināšanas 

noteikumos, ietvertajām prasībām un iepirkuma LB/2017/90 nolikumu vai līgumu, 

noteicošie ir iepirkuma LB/2017/90 nolikums un līgums. 

3.6. APDROŠINĀTĀJS, pamatojoties uz līguma 3.1.-3.4. punktā minētajiem 

APDROŠINĀJUMA ŅĒMĒJA pieprasījumiem, ne vēlāk kā 3 (trīs) darbadienu laikā veic 

pieprasītās izmaiņas un nosūta APDROŠINĀJUMA ŅĒMĒJAM attiecīgo 

apdrošināšanas polišu grozījumus. 

4. APDROŠINĀŠANAS PRĒMIJA UN NORĒĶINU KĀRTĪBA 

4.1. Apdrošināšanas prēmija KASKO apdrošināšanai pirmajam līguma darbības gadam 

(laika periodam no 2018. gada 1. janvāra līdz 2018. gada 31. decembrim) ir noteikta 

līguma 3. pielikumā. 

4.2. Apdrošināšanas prēmija OCTA apdrošināšanai pirmajam līguma darbības gadam 

(atbilstoši norādītajiem apdrošināšanas termiņiem) ir noteikta līguma 4. pielikumā. 

4.3. Apdrošināšanas prēmija nākamajam līguma darbības gadam tiek noteikta, PUSĒM 

noslēdzot papildu vienošanos, pamatojoties uz APDROŠINĀJUMA ŅĒMĒJA iesniegtu 

rakstisku informāciju par apdrošināmajiem transportlīdzekļiem un precizētām 

transportlīdzekļu apdrošinājuma summām, piemērojot apdrošināšanas tarifa likmes ne 

augstākas par līguma pirmajam darbības gadam noteiktajām un APDROŠINĀTĀJA 

finanšu piedāvājumā iepirkumam LB/2017/90 norādītās atlaides attiecīgajam līguma 

darbības gadam. 

4.4. APDROŠINĀJUMA ŅĒMĒJS veic apdrošināšanas prēmiju maksājumu par pirmo 

līguma darbības gadu 10 (desmit) darbadienu laikā pēc līguma spēkā stāšanās dienas un 

APDROŠINĀTĀJA rēķina saņemšanas. APDROŠINĀJUMA ŅĒMĒJS veic 

apdrošināšanas prēmijas maksājumus par otro un trešo līguma darbības gadu 10 (desmit) 

darbadienu laikā pēc attiecīgo papildu vienošanos spēkā stāšanās dienas un 

APDROŠINĀTĀJA rēķina saņemšanas. 

4.5. APDROŠINĀJUMA ŅĒMĒJS samaksā APDROŠINĀTĀJAM papildu 

apdrošināšanas prēmiju līguma 3.1. un 3.4. punktā minētajos gadījumos 10 (desmit) 

darbadienu laikā pēc atbilstošās apdrošināšanas polises spēkā stāšanās dienas un 

APDROŠINĀTĀJA rēķina saņemšanas. 

4.6. APDROŠINĀTĀJS atmaksā APDROŠINĀJUMA ŅĒMĒJAM visu atlikušo 

apdrošināšanas prēmijas daļu līguma 3.2. un 3.3. punktā minētajos gadījumos 10 (desmit) 
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darbadienu laikā pēc APDROŠINĀJUMA ŅĒMĒJA rakstiska pieprasījuma un rēķina 

saņemšanas. 

4.7. APDROŠINĀTĀJS nosūta rēķinu APDROŠINĀJUMA ŅĒMĒJA Grāmatvedības 

pārvaldei. PUSES vienojas, ka APDROŠINĀTĀJS var iesniegt APDROŠINĀJUMA 

ŅĒMĒJAM rēķinu elektroniski, nosūtot to uz e-pasta adresi rekini@bank.lv. Elektroniski 

nosūtīts rēķins tiek uzskatīts par saņemtu nākamajā darbadienā pēc tā nosūtīšanas uz šajā 

līguma punktā norādīto e-pasta adresi. 

5. PUŠU ATBILDĪBA 

5.1. Par apdrošināšanas prēmijas samaksas termiņa nokavējumu APDROŠINĀJUMA 

ŅĒMĒJS maksā APDROŠINĀTĀJAM līgumsodu 0.5% (piecu procenta desmitdaļu) 

apmērā no kavētā maksājuma summas par katru nokavēto kalendāro dienu, bet kopā ne 

vairāk kā 10% (desmit procentu) no kavētā maksājuma summas. APDROŠINĀJUMA 

ŅĒMĒJS veic līgumsoda samaksu APDROŠINĀTĀJAM 10 (desmit) darbadienu laikā 

no APDROŠINĀTĀJA pieprasījuma un atbilstoša rēķina saņemšanas dienas. 

5.2. Katras līgumā minētās APDROŠINĀJUMA ŅĒMĒJAM pienākošās summas, t.sk. 

apdrošināšanas atlīdzības, izmaksāšanas termiņa nokavējuma gadījumā 

APDROŠINĀTĀJS maksā APDROŠINĀJUMA ŅĒMĒJAM līgumsodu 0.5% (piecu 

procenta desmitdaļu) apmērā no savlaicīgi nesamaksātās summas par katru nokavēto 

kalendāro dienu, bet kopā ne vairāk kā 10% (desmit procentu) no kavētā maksājuma 

summas. APDROŠINĀTĀJAM līgumsods ir jāsamaksā 10 (desmit) darbadienu laikā no 

APDROŠINĀJUMA ŅĒMĒJA rēķina saņemšanas dienas. APDROŠINĀJUMA 

ŅĒMĒJAM ir tiesības vienpusēji ieturēt APDROŠINĀTĀJA maksājamos līgumsodus no 

līgumā noteiktajiem APDROŠINĀJUMA ŅĒMĒJA maksājumiem. 

5.3. 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. 

6. KONFIDENCIALITĀTE  

6.1. PUSE nedrīkst izpaust informāciju par otru PUSI un līgumu, kas nav publiski 

pieejama, bez otras PUSES rakstiskas atļaujas, izņemot normatīvajos aktos noteiktos 

gadījumus. 

6.2. Līguma 6.1. punktā noteiktais konfidencialitātes pienākums ir spēkā neierobežotu 

laiku un paliek spēkā arī tad, ja PUSE vienpusēji atkāpjas no līguma vai ja līgums 

izbeidzas citādi. 

7. NEPĀRVARAMĀ VARA 

7.1. PUSE nav atbildīga par līgumā noteikto saistību pilnīgu vai daļēju neizpildi, ja tā 

radusies tādu apstākļu dēļ, kurus PUSE nevar paredzēt līguma slēgšanas brīdī, kā arī 

pārvarēt vai novērst, t.sk. dabas stihijas, ugunsgrēka, militārās akcijas vai blokādes dēļ 

(tālāk tekstā – nepārvaramas varas apstākļi). 

7.2. PUSE, kura nevar izpildīt līgumā noteiktās saistības nepārvaramas varas apstākļu dēļ, 

nekavējoties par to paziņo otrai PUSEI. Pretējā gadījumā PUSEI nav tiesību atsaukties uz 

nepārvaramas varas apstākļiem kā uz atbrīvošanas no atbildības pamatu. 

7.3. Nepārvaramas varas apstākļu gadījumā līgumā noteikto saistību izpildes termiņš 

automātiski pagarinās par laiku, kas vienāds ar nepārvaramas varas apstākļu darbības 

laiku. 

mailto:rekinu-parvaldisana@bank.lv
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7.4. Nepārvaramas varas apstākļu iestāšanās faktu PUSE, kura nevar izpildīt līgumā 

noteiktās saistības, pierāda ar kompetentas valsts vai pašvaldību institūcijas izdotu 

dokumentu. 

8. VIENPUSĒJA ATKĀPŠANĀS NO LĪGUMA 

8.1. APDROŠINĀJUMA ŅĒMĒJS ir tiesīgs vienpusēji atkāpties no līguma, rakstiski par 

to paziņojot APDROŠINĀTĀJAM, norādot atkāpšanās iemeslu, nemaksājot līgumsodu 

un neatlīdzinot APDROŠINĀTĀJAM nekādus zaudējumus, jebkurā no šādiem 

gadījumiem: 

8.1.1. ja APDROŠINĀTĀJS ir atkārtoti pārkāpis līgumu; 

8.1.2. ja APDROŠINĀTĀJS ir par vairāk nekā 45 (četrdesmit piecām) kalendārajām 

dienām nokavējis kādu no līgumā minētajiem APDROŠINĀJUMA ŅĒMĒJAM 

pienākošos summu, t.sk. apdrošināšanas atlīdzības, samaksas termiņiem; 

8.1.3. ja tiesā ierosināts APDROŠINĀTĀJA tiesiskās aizsardzības vai maksātnespējas 

process. 

8.2. Ja APDROŠINĀJUMA ŅĒMĒJS atkāpjas no līguma saskaņā ar līguma 8.1.1. vai  

8.1.2. punktu, APDROŠINĀTĀJS 10 (desmit) darbadienu laikā pēc APDROŠINĀJUMA 

ŅĒMĒJA paziņojuma saņemšanas: 

8.2.1. atmaksā APDROŠINĀJUMA ŅĒMĒJAM visu no tā saņemto KASKO 

apdrošināšanas prēmijas daļu par atlikušo apdrošināšanas periodu, kuru aprēķina 

proporcionāli atlikušo dienu skaitam; 

8.2.2. maksā līgumsodu 4 000 EUR (četri tūkstoši euro) apmērā. 

8.3. APDROŠINĀJUMA ŅĒMĒJA atkāpšanās no līguma neatbrīvo APDROŠINĀTĀJU 

no apdrošināšanas atlīdzības izmaksas par apdrošināšanas gadījumu, kas iestājies pirms 

līguma izbeigšanas. 

9. STRĪDU RISINĀŠANA UN LĪGUMAM PIEMĒROJAMIE TIESĪBU AKTI 

9.1. Strīdus un domstarpības, kas rodas saistībā ar līgumu, PUSES risina savstarpēju 

pārrunu ceļā. Strīdus un domstarpības, par kurām PUSES nevar vienoties pārrunu ceļā, 

izskata Latvijas Republikas tiesā. Tiesas vieta – Rīga, Latvija. 

9.2. Līgums uzrakstīts un izpildāms saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem 

aktiem. 

10. NOBEIGUMA NOTEIKUMI 

10.1. Līguma izpildē APDROŠINĀJUMA ŅĒMĒJU pilnvaroti pārstāvēt šādi 

APDROŠINĀJUMA ŅĒMĒJA darbinieki: 

10.1.1. nosūtīt līguma 3.1.–3.4. punktā minētos pieprasījumus – Tehniskās pārvaldes 

vadītājs vai Tehniskās pārvaldes Saimniecības daļas vadītājs; 

10.1.2. parakstīt APDROŠINĀTĀJA izsniegtās transportlīdzekļu apdrošināšanas polises, 

t.sk. to pielikumus un grozījumus – Tehniskās pārvaldes Saimniecības daļas vadītājs. 

10.2. Līguma grozījumus PUSES noformē rakstiski, un tie kļūst par līguma neatņemamu 

sastāvdaļu to abpusējas parakstīšanas brīdī. 

10.3. Visi līguma pielikumi ir tā neatņemamas sastāvdaļas. 

10.4. Līgums uzrakstīts uz 21 (divdesmit vienas) lapas, t.sk. līguma 1. pielikums uz  

3 (trim) lapām,  2. pielikums uz 6 (sešām) lapām, 3. pielikums uz 5 (piecām) lapām un 

4. pielikums uz 2 (divām) lapām, 2 (divos) eksemplāros. Pēc līguma abpusējas 
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parakstīšanas viens eksemplārs tiek nodots APDROŠINĀTĀJAM, otrs – 

APDROŠINĀJUMA ŅĒMĒJAM. 

11. PUŠU JURIDISKĀS ADRESES UN CITI REKVIZĪTI 

11.1. APDROŠINĀJUMA ŅĒMĒJS – Latvijas Banka K. Valdemāra ielā 2A, Rīgā,  

LV-1050, reģistrēta Latvijas Republikas Valsts ieņēmumu dienesta Pievienotās vērtības 

nodokļa maksātāju reģistrā ar Nr. LV90000158236. Norēķinu konts Latvijas Bankā 

Nr. LV35 LACB 0EUR 1750 5010 0, BIC LACBLV2X. 

11.2. APDROŠINĀTĀJS – "Baltijas Apdrošināšanas Nams" apdrošināšanas akciju 

sabiedrība, Antonijas ielā 23, Rīgā, LV-1010, reģistrēta Latvijas Republikas Uzņēmumu 

reģistra komercreģistrā ar Nr. 40003494976. Norēķinu konts [..] Nr. [..], BIC [..]. 

APDROŠINĀJUMA ŅĒMĒJS                                                  APDROŠINĀTĀJS 

 

 

 

 

 

(Personiskais paraksts)                                                                  (Personiskais paraksts)
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 1. pielikums 

2017. gada ____. decembra 

līgumam Nr. LB-07/2017/560 

 (iepirkums LB/2017/90) 

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA 

I. sadaļa TRANSPORTLĪDZEKĻU APDROŠINĀŠANA (KASKO) 

1. APDROŠINĀŠANAS SEGUMS  

1.1. Transportlīdzekļa bojājums, ko izraisījis: 

1.1.1. ceļu satiksmes negadījums; 

1.1.2. uguns, eksplozija; 

1.1.3. dabas stihija; 

1.1.4. trešo personu prettiesiska rīcība; 

1.1.5. dažādu priekšmetu vai vielu uzkrišana; 

1.1.6. iekļūšana (ielaušanās) un/vai apzagšana; 

1.1.7. dzīvnieki vai putni; 

1.1.8. terora akti. 

1.2. Transportlīdzekļa nelikumīga aizbraukšana (zādzība) vai nolaupīšana, lietojot 

draudus vai vardarbību. 

1.3. Auto palīdzības pakalpojumu sniegšana gadījumos, kad apdrošinātajam 

transportlīdzeklim, radies tehnisks bojājums ikdienas ekspluatācijas, ceļu satiksmes 

negadījuma vai APDROŠINĀJUMA ŅĒMĒJA, apdrošinātā vai apdrošinātā 

transportlīdzekļa tiesīgā lietotāja darbību rezultātā, tai skaitā, bet ne tikai, bojāta riepa, 

izlādējies akumulators, pēkšņa degvielas izbeigšanās vai cits iemesls, kura dēļ 

apdrošinātais transportlīdzeklis pēkšņi pārstājis darboties un vairs nav izmantojams ceļu 

satiksmē, bez pašriska piemērošanas, t.sk.: 

1.3.1. transportlīdzekļa transportēšana (evakuācija) līdz tuvākajam autoservisam, bet, ja 

transportlīdzeklim ir ražotājrūpnīcas garantija, tad dīlera servisa darba laikā līdz 

tuvākajam dīlera servisam, bet ārpus tā darba laika, līdz dīlera servisam tuvākajai 

apsargājamai autostāvvietai, gadījumos, kad konstatētā bojājuma rezultātā 

transportlīdzekļa lietošana nav iespējama vai nav atļauta saskaņā ar attiecīgās valsts ceļu 

satiksmes noteikumiem; 

1.3.2. transportlīdzekļa pasažieru transportēšana, tas ir, transportlīdzekļa vadītāja un 

pasažieru, bet kopā ne vairāk kā deviņu personu, nogādāšana transportlīdzekļa tiesīgā 

lietotāja norādītā vietā, nepārsniedzot 120 (viens simts divdesmit) kilometru attālumu no 

transportlīdzekļa bojājumu konstatācijas vietas, gadījumā, kad transportlīdzeklis tiek 

transportēts (evakuēts); 

1.3.3. bloķētu durvju atvēršana; 

1.3.4. automātisko ātrumkārbu atbloķēšana; 

1.3.5. ceļa apstākļos iespējamie remontdarbi, piemēram, izsista stikla aizstāšana, 

dzesēšanas sistēmas sūces novēršana vai šķidruma papildināšana, durvju slēdzeņu 

atsaldēšana, dzinēja pievadsiksnu nospriegošana, bamperu, izplūdes sistēmas un citu daļu 

fiksācija, citi sīki remontdarbi. 

1.4. Pašrisks: 

1.4.1. bojājuma gadījumam – 1% (viens procents) no apdrošinājuma summas; 

1.4.2. pilnīgas bojāejas gadījumā – 10% (desmit procentu) no apdrošinājuma summas; 

1.4.3. zādzības un laupīšanas gadījumā – 15% (piecpadsmit procentu) no apdrošinājuma 

summas; 

1.4.4. apzagšanas gadījumā – 15% (piecpadsmit procentu) no zaudējuma summas. 



7 

2. IZŅĒMUMI 

2.1. Apdrošināšana nenodrošina atlīdzību par zaudējumiem, kas radušies: 

2.1.1. kodolenerģijas iedarbības un karadarbības rezultātā; 

2.1.2. valsts varas institūciju rīkojuma par transportlīdzekļa konfiskāciju vai arestu 

rezultātā; 

2.1.3. transportlīdzeklim piedaloties jebkāda veida sacensībās vai sacensību 

treniņbraucienos; 

2.1.4. ja transportlīdzekļa vadītājs apdrošināšanas gadījuma iestāšanās brīdī atradies 

alkohola, narkotisko vai psihotropo vielu reibumā; 

2.1.5. vadot transportlīdzekli bez tiesībām vadīt attiecīgās kategorijas transportlīdzekli; 

2.1.6. transportlīdzekļa likumīgā lietotāja ļauna nolūka vai noziedzīgas darbības dēļ; 

2.1.7. ekspluatējot transportlīdzekli neatbilstoši izgatavotājrūpnīcas prasībām; 

2.1.8. transportlīdzekļa ekspluatācijas rezultātā (detaļu nodilums, lūzumi); 

2.1.9. rūsas, korozijas, sala vai mitruma rezultātā; 

2.1.10. tehniska brāķa, nekvalitatīvi veikta remonta vai eļļas vai citu šķidrumu trūkuma 

dēļ; 

2.1.11. vadot transportlīdzekli, kurš norādītajā termiņā nav izgājis kārtējo tehnisko 

apskati un nav saņemta valsts AS "Ceļu satiksmes drošības direkcija" vienas dienas 

atļauja piedalīties ceļu satiksmē;  

2.1.12. transportlīdzekļa vadītāja un pasažieru personiskās mantas. 

3. ATLĪDZĪBAS APRĒĶINĀŠANAS METODIKA 

3.1. Transportlīdzekļa apdrošinājuma summa samazinās par nolietojumu 1% (viens 

procents) mēnesī.  

3.2. Transportlīdzekļa bojājuma gadījumā APDROŠINĀTĀJS sedz pierādītas un 

saskaņotas tāda remonta izmaksas, kas tiek veikts, izmantojot jaunas rezerves daļas, 

nepārsniedzot transportlīdzekļa apdrošinājuma summu. 

3.3. Ja transportlīdzekļa remonta izmaksas pārsniedz 70% (septiņdesmit procentu) no 

transportlīdzekļa apdrošinājuma summas, transportlīdzeklis tiek atzīts par pilnībā bojā 

gājušu. Ja transportlīdzeklis tiek atzīts par pilnībā bojā gājušu, tad APDROŠINĀTĀJS 

izmaksā apdrošināšanas atlīdzību un bojā gājušais transportlīdzeklis (derīgās atliekas) 

tiek nodots APDROŠINĀTĀJA īpašumā, vai arī APDROŠINĀJUMA ŅĒMĒJS patur 

bojā gājušo transportlīdzekli (derīgās atliekas) un APDROŠINĀTĀJS izmaksā 

apdrošināšanas atlīdzību, atskaitot no tās bojā gājušā transportlīdzekļa atlieku vērtību. 

3.4. Transportlīdzekļa zādzības gadījumā, ja APDROŠINĀTĀJAM netiek nodots pilns 

nozagtā transportlīdzekļa atslēgu un signalizācijas pulšu komplekts un reģistrācijas 

apliecība, tiek izmaksāta apdrošināšanas atlīdzība 50% apmērā no transportlīdzekļa 

apdrošinājuma summas.  

3.5. Transportlīdzekļa zādzības gadījumā, ja pirms transportlīdzekļa zādzības ir nozagtas 

transportlīdzekļa aizdedzes atslēgas, signalizācijas pultis, imobilaizera moduļi un/vai 

reģistrācijas apliecība, zaglim iekļūstot transportlīdzekļa lietotāja telpās (mājā, dzīvoklī, 

birojā), un iekļūšanas faktu apstiprina Valsts policijas izziņa, atlīdzība par nozagto 

transportlīdzekli tiek izmaksāta pilnā transportlīdzekļa apdrošinājuma summas apmērā. 

3.6. Ja apdrošināšanas gadījuma iestāšanās fakts nav pieteikts attiecīgajā valsts institūcijā 

(Valsts policija, Ceļu policija, Pašvaldības policija, Valsts ugunsdzēsības dienests u.tml.), 

tiek izmaksāta apdrošināšanas atlīdzība (izņemot zādzību, apzagšanu un laupīšanu), kura 

viena gada laikā vienam transportlīdzeklim nepārsniedz 700 EUR (septiņi simti euro). 
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3.7. Apdrošināšanas atlīdzība tiek izmaksāta pilnā transportlīdzekļa apdrošinājuma 

summas apmērā un apdrošināšanas gadījums nav jāreģistrē Ceļu policijā vai Valsts 

ugunsdzēsības un glābšanas dienestā, ja: 

3.7.1. ir bojāti transportlīdzekļa stikli, lukturi un ritošā daļa un tas ir vienīgais bojājums, 

3.7.2. par ceļu satiksmes negadījumu Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā 

kārtībā ir sastādīts saskaņotais paziņojums, 

3.7.3. kad par ceļu satiksmes negadījumu saskaņā ar Ministru kabineta 2015. gada 

2. jūnija noteikumiem Nr. 279 "Ceļu satiksmes noteikumi" nav jāziņo Ceļu policijai. 

3.8. Apdrošināšanas atlīdzība tiek izmaksāta 14 (četrpadsmit) kalendāro dienu laikā pēc 

visu nepieciešamo dokumentu saņemšanas. 

3.9. Transportlīdzekļa zādzības vai nolaupīšanas gadījumā atlīdzība tiek izmaksāta, ja 

transportlīdzeklis netiek atrasts 60 (sešdesmit) kalendāro dienu laikā. 

3.10. Transportlīdzekļa bojājuma gadījumā apdrošinātājs saskaņo remonta tāmi 

7 (septiņu) darbadienu laikā pēc visu nepieciešamo dokumentu saņemšanas. 

3.11. Apdrošināšanas atlīdzības izmaksas gadījumā apdrošinājuma summa nemainās 

līguma darbības laikā bez papildu prēmijas samaksas. 

3.12. Apdrošināšanas atlīdzība ietver arī pievienotās vērtības nodokli. 

4. CITI APDROŠINĀŠANAS NOSACĪJUMI 

4.1. Visi transportlīdzekļi, kuri tiek apdrošināti pret zādzību, ir aprīkoti ar signalizāciju, 

kas nodrošina dzinēja bloķēšanu un neatkarīgu gaismas un skaņas signalizāciju. 

APDROŠINĀJUMA ŅĒMĒJS neparedz šo signalizācijas iekārtu nomaiņu pret citām 

signalizācijas iekārtām.  

4.2. Apdrošināšanas teritorija – Latvija, izņemot transportlīdzekļus, kuriem līguma 

3. pielikumā norādīta cita apdrošināšanas teritorija, ar iespēju paplašināt apdrošināšanas 

teritoriju uz noteiktu laiku (piemēram, 1, 2, 3, 4, 5 dienas, 1, 2, 3 nedēļas, 1 mēnesis). 

4.3. Apdrošināšanas atlīdzības izmaksas pēdējo 3 gadu laikā (2015., 2016. gads un 

2017. gada 8 mēneši) – 22 680.05 EUR. 

II. sadaļa SAUSZEMES TRANSPORTLĪDZEKĻU ĪPAŠNIEKA OBLIGĀTĀ 

CIVILTIESISKĀS ATBILDĪBAS (OCTA) APDROŠINĀŠANA 

1. Saskaņā ar Sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības obligātās 

apdrošināšanas likumu transportlīdzekļiem, kuri norādīti līguma 4. pielikumā, iekļaujot 

arī tiešo zaudējumu regulēšanu, ja ceļu satiksmes negadījumā cietušais (cietušās 

automašīnas īpašnieks vai turētājs) ir Latvijas Banka un negadījums noticis Lietuvā, 

Latvijā vai Igaunijā. 

2. Apdrošināšanas atlīdzība ietver arī pievienotās vērtības nodokli, gadījumā, ja atlīdzības 

saņēmējs nav pievienotās vērtības nodokļa maksātājs. 

3. Apdrošināšanas atlīdzības izmaksas pēdējo 3 gadu laikā (2015., 2016. gads un 

2017. gada 8 mēneši) – 467.28 EUR. 
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2. pielikums 

2017. gada ____. decembra 

līgumam Nr. LB-07/2017/560 

(iepirkums LB/2017/90) 
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3. pielikums 

2017. gada ____. decembra 

līgumam Nr. LB-07/2017/560 

(iepirkums LB/2017/90) 

Latvijas Bankas transportlīdzekļu KASKO apdrošināšana 

Nr. 

p.k. 

Marka Modelis Izlaid

uma 

gads 

Valsts 

reģistrācijas 

numurs 

Dzinēja 

tilpums 

(l) 

Pilna 

masa 

(kg) 

Nobraukums 

uz 

31.08.2017. 

(km) 4 

Aprīkojums 

 

Apdrošinājuma 

summa 

pirmajam 

līguma darbības 

gadam (euro) 

Tarifa likme 
pirmajam 

līguma darbības 

gadam (% no 

apdrošinājuma 

summas gadā) 

Apdrošināšanas 

prēmija 

pirmajam 

līguma darbības 

gadam (euro) 

 

1. Audi A6 2009 GA 4454 2.0 

TFSI 

2130 142 800 saskaņā ar 

transportlīdzekļa 

iegādes un 

uzskaites 

dokumentiem 

11,500.00 [..] [..] 

2. Audi A6 2009 GA 4459 2.0 

TFSI 

2130 149 400 saskaņā ar 

transportlīdzekļa 

iegādes un 

uzskaites 

dokumentiem 

11,500.00 [..] [..] 

3. Audi1 A6 Quattro 2008 AM 3245 3.2 FSI 2260 198 200 saskaņā ar 

transportlīdzekļa 

iegādes un 

uzskaites 

dokumentiem 

10,500.00 [..] [..] 

4. Audi1 A8L Quattro 2016 JM 7917 4.2 TDI 2720 48 600 saskaņā ar 

transportlīdzekļa 

iegādes un 

uzskaites 

dokumentiem 

110,000.00 [..] [..] 

5. Ford3 F 550 (bruņots un 

speciāli aprīkots 

operatīvais 

transportlīdzeklis) 

2003 KN 51 6.0 D 7940 237 200 saskaņā ar 

transportlīdzekļa 

iegādes un 

uzskaites 

dokumentiem 

36,400.00 [..] [..] 
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Nr. 

p.k. 

Marka Modelis Izlaid

uma 

gads 

Valsts 

reģistrācijas 

numurs 

Dzinēja 

tilpums 

(l) 

Pilna 

masa 

(kg) 

Nobraukums 

uz 

31.08.2017. 

(km) 4 

Aprīkojums 

 

Apdrošinājuma 

summa 

pirmajam 

līguma darbības 

gadam (euro) 

Tarifa likme 
pirmajam 

līguma darbības 

gadam (% no 

apdrošinājuma 

summas gadā) 

Apdrošināšanas 

prēmija 

pirmajam 

līguma darbības 

gadam (euro) 

 

6. Ford3 F 550 (bruņots un 

speciāli aprīkots 

operatīvais 

transportlīdzeklis) 

2003 KN 53 6.0 D 7940 235 400 saskaņā ar 

transportlīdzekļa 

iegādes un 

uzskaites 

dokumentiem 

36,400.00 [..] [..] 

7. Ford Tourneo Connect 2017 KP 6391 1.5 

TDCi 

2065 6 300 saskaņā ar 

transportlīdzekļa 

iegādes un 

uzskaites 

dokumentiem 

27,900.00 [..] [..] 

8. Isuzu2 Turquoise 2009 HJ 1996 5.2 D 10800 40 200 saskaņā ar 

transportlīdzekļa 

iegādes un 

uzskaites 

dokumentiem 

45,000.00 [..] [..] 

9. Mercedes 

Benz3 

ACTROS 2632 

(bruņots un 

speciāli aprīkots 

operatīvais 

transportlīdzeklis) 

2009 PO 6284 12.0 D 26000 114 100 saskaņā ar 

transportlīdzekļa 

iegādes un 

uzskaites 

dokumentiem 

154,000.00 [..] [..] 

10. Mercedes 

Benz3 

ATEGO 1623 

(bruņots un 

speciāli aprīkots 

operatīvais 

transportlīdzeklis) 

2003 KN 52 6.0 D 16000 180 300 saskaņā ar 

transportlīdzekļa 

iegādes un 

uzskaites 

dokumentiem 

37,700.00 [..] [..] 

11. Mitsubishi Pajero 

(operatīvais 

transportlīdzeklis) 

2009 HJ 4735 3.2 D 3030 114 100 saskaņā ar 

transportlīdzekļa 

iegādes un 

uzskaites 

dokumentiem 

13,000.00 [..] [..] 
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Nr. 

p.k. 

Marka Modelis Izlaid

uma 

gads 

Valsts 

reģistrācijas 

numurs 

Dzinēja 

tilpums 

(l) 

Pilna 

masa 

(kg) 

Nobraukums 

uz 

31.08.2017. 

(km) 4 

Aprīkojums 

 

Apdrošinājuma 

summa 

pirmajam 

līguma darbības 

gadam (euro) 

Tarifa likme 
pirmajam 

līguma darbības 

gadam (% no 

apdrošinājuma 

summas gadā) 

Apdrošināšanas 

prēmija 

pirmajam 

līguma darbības 

gadam (euro) 

 

12. Mitsubishi Pajero 

(operatīvais 

transportlīdzeklis) 

2009 HJ 4736 3.2 D 3030 114 400 saskaņā ar 

transportlīdzekļa 

iegādes un 

uzskaites 

dokumentiem 

13,000.00 [..] [..] 

13. Mitsubishi
2 

Pajero Instyle 

Plus AT 

2016 KL 7334 3.2 

DID  

3030 16 200 saskaņā ar 

transportlīdzekļa 

iegādes un 

uzskaites 

dokumentiem 

40,300.00 [..] [..] 

14. Renault Master  2007 GJ 5727 2.5 

DCI 

3900 73 100 saskaņā ar 

transportlīdzekļa 

iegādes un 

uzskaites 

dokumentiem 

5,000.00 [..] [..] 

15. VW Caravelle 2007 GR 4039 1.9 TDI 3000 115 700 saskaņā ar 

transportlīdzekļa 

iegādes un 

uzskaites 

dokumentiem 

8,000.00 [..] [..] 

16. VW2 Caravelle 2014 JU 1221 2.0 TDI 3000 49 300 saskaņā ar 

transportlīdzekļa 

iegādes un 

uzskaites 

dokumentiem 

27,500.00 [..] [..] 

17. VW2 Tiguan 2013 JJ 7447 2.0 TDI 2080 70 600 saskaņā ar 

transportlīdzekļa 

iegādes un 

uzskaites 

dokumentiem 

16,000.00 [..] [..] 

18. VW2 Multivan 2015 FL 8818 2.0 TDI 3080 36 200 saskaņā ar 

transportlīdzekļa 

40,000.00 [..] [..] 
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Nr. 

p.k. 

Marka Modelis Izlaid

uma 

gads 

Valsts 

reģistrācijas 

numurs 

Dzinēja 

tilpums 

(l) 

Pilna 

masa 

(kg) 

Nobraukums 

uz 

31.08.2017. 

(km) 4 

Aprīkojums 

 

Apdrošinājuma 

summa 

pirmajam 

līguma darbības 

gadam (euro) 

Tarifa likme 
pirmajam 

līguma darbības 

gadam (% no 

apdrošinājuma 

summas gadā) 

Apdrošināšanas 

prēmija 

pirmajam 

līguma darbības 

gadam (euro) 

 

iegādes un 

uzskaites 

dokumentiem 
19. VW2 Passat 4 Motion 

Comfortline 
2015 KE 2954 2.0 TDI 2220 17 900 saskaņā ar 

transportlīdzekļa 

iegādes un 

uzskaites 

dokumentiem 

23,000.00 [..] [..] 

20. VW2 Passat 4 Motion 

Comfortline 
2015 KE 2959 2.0 TDI 2220 14 000 saskaņā ar 

transportlīdzekļa 

iegādes un 

uzskaites 

dokumentiem 

23,000.00 [..] [..] 

21. VW2 Passat 4 Motion 

Comfortline 
2015 KE 3540 2.0 TDI 2220 21 300 saskaņā ar 

transportlīdzekļa 

iegādes un 

uzskaites 

dokumentiem 

23,000.00 [..] [..] 

22. VW2 Multivan 2017 KU 9830 2.0 TDI 3080 100 saskaņā ar 

transportlīdzekļa 

iegādes un 

uzskaites 

dokumentiem 

44,000.00 [..] [..] 

23. VW2 Passat 4 Motion 

Highline 

2017 LB 2965 2.0 TDI 2220 - saskaņā ar 

transportlīdzekļa 

iegādes un 

uzskaites 

dokumentiem 

37,195.00 [..] [..] 

KOPĀ,  prēmija pirmajam līguma darbības gadam   11,443.00  

Visas summas norādītas, ieskaitot atskaitījumu Finanšu un kapitāla tirgus komisijai un pārējās līgumā noteikto apdrošinātāja saistību izpildei nepieciešamās izmaksas. 

 
1 Apdrošināšanas teritorija – Eiropas Savienība. 
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2 Apdrošināšanas teritorija – Latvija, Lietuva, Igaunija. 
3 Nav nepieciešama apdrošināšana pret zādzību. 
4 Noapaļots līdz veseliem simtiem. 

Pašrisks: 

- bojājuma gadījumam – 1% (viens procents) no apdrošinājuma summas, 

- pilnīgas bojāejas gadījumā – 10% (desmit procentu) no apdrošinājuma summas, 

- zādzības un laupīšanas gadījumā – 15% (piecpadsmit procentu) no apdrošinājuma summas, 

- apzagšanas gadījumā – 15% (piecpadsmit procentu) no zaudējuma summas. 

 

APDROŠINĀTĀJS sedz transportlīdzekļa transportēšanas no notikuma vietas Latvijas Republikas teritorijā izmaksas, nepārsniedzot 5% (piecus procentus) no 

apdrošinājuma summas, bez pašriska piemērošanas. 
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4. pielikums 

2017. gada ___. decembra 

līgumam Nr. LB-07/2017/560 

(iepirkums LB/2017/90) 

Latvijas Bankas transportlīdzekļu OCTA apdrošināšana 

Nr. 

p.k. 

Marka Modelis Izlaiduma 

gads 

Valsts 

reģistrācijas 

numurs 

Dzinēja 

tilpums (l) 

Pilna 

masa 

(kg) 

Apdrošināšanas 

termiņš pirmajam 

līguma darbības gadam 

Apdrošināšanas prēmija 

pirmajam līguma 

darbības gadam (euro) 

1. Audi A6 2009 GA 4454 2.0 TFSI 2130 26.03.2018-25.03.2019 [..] 

2. Audi A6 2009 GA 4459 2.0 TFSI 2130 26.03.2018-25.03.2019 [..] 

3. Audi A6 Quattro 2008 AM 3245 3.2 FSI 2260 26.03.2018-25.03.2019 [..] 

4. Audi A8L Quattro 2016 JM 7917 4.2 TDI 2720 22.11.2018-21.11.2019 [..] 

5. Ford F 550 (bruņots un speciāli 

aprīkots operatīvais 

transportlīdzeklis) 

2003 KN 51 6.0 D 7940 01.03.2018-28.02.2019 [..] 

6. Ford F 550 (bruņots un speciāli 

aprīkots operatīvais 

transportlīdzeklis) 

2003 KN 53 6.0 D 7940 01.03.2018-28.02.2019 [..] 

7. Ford Tourneo Connect 2017 KP 6391 1.5 TDCi 2065 02.03.2018-01.03.2019 [..] 

8. Isuzu Turquoise 2009 HJ 1996 5.2 D 10800 14.02.2018-13.02.2019 [..] 

9. Mercedes Benz Actros 2632 (bruņots un 

speciāli aprīkots operatīvais 

transportlīdzeklis) 

2009 PO 6284 12.0 D 26000 20.01.2018-19.01.2019 [..] 

10. Mercedes Benz Atego 1623 (bruņots un 

speciāli aprīkots operatīvais 

transportlīdzeklis) 

2003 KN 52 6.0 D 16000 01.03.2018-28.02.2019 [..] 

11. Mitsubishi Pajero (operatīvais 

transportlīdzeklis) 

2009 HJ 4735 3.2 D 3030 28.02.2018-27.02.2019 [..] 

12. Mitsubishi Pajero (operatīvais 
transportlīdzeklis) 

2009 HJ 4736 3.2 D 3030 28.02.2018-27.02.2019 [..] 
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Nr. 

p.k. 

Marka Modelis Izlaiduma 

gads 

Valsts 

reģistrācijas 

numurs 

Dzinēja 

tilpums (l) 

Pilna 

masa 

(kg) 

Apdrošināšanas 

termiņš pirmajam 

līguma darbības gadam 

Apdrošināšanas prēmija 

pirmajam līguma 

darbības gadam (euro) 

13. Mitsubishi Pajero Instyle Plus AT 2016 KL 7334 3.2 DID 3030 30.08.2018-29.08.2019 [..] 

14. Renault Master  2007 GJ 5727 2.5 DCI 3900 01.03.2018-28.02.2019 [..] 

15. VW Caravelle 2007 GR 4039 1.9 TDI 3000 29.01.2018-28.01.2019 [..] 

16. VW Caravelle 2014 JU 1221 2.0 TDI 3000 27.02.2018-26.02.2019 [..] 

17. VW Tiguan 2013 JJ 7447 2.0 TDI 2080 19.09.2018-18.09.2019 [..] 

18. VW Multivan 2015 FL 8818 2.0 TDI 3080 11.09.2018-10.09.2019 [..] 

19. VW Passat 4 Motion 

Comfortline 
2015 KE 2954 2.0 TDI 2220 27.10.2018-26.10.2019 [..] 

20. VW Passat 4 Motion 

Comfortline 
2015 KE 2959 2.0 TDI 2220 27.10.2018-26.10.2019 [..] 

21. VW Passat 4 Motion 

Comfortline 
2015 KE 3540 2.0 TDI 2220 30.10.2018-29.10.2019 [..] 

22. VW Multivan 2017 KU 9830 2.0 TDI 3080 05.09.2018-04.09.2019 [..] 

23. VW Passat 4 Motion 

Highline 

2017 LB 2965 2.0 TDI 2220 30.11.2018-29.11.2019 [..] 

KOPĀ, prēmija pirmajam līguma darbības gadam  1,812.00 

Visas summas norādītas, ieskaitot atskaitījumu Finanšu un kapitāla tirgus komisijai un pārējās līgumā noteikto apdrošinātāja saistību izpildei nepieciešamās izmaksas. 

   


