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1. Šī Apdrošināšanas noteikumu pielikuma izpratnē Būvdarbu 
veicējs – Apdrošināšanas līgumā norādītā persona, kas ir Apdro-
šinātais un kas veic būvdarbus, pamatojoties uz noslēgto līgumu 
ar Pasūtītāju.

2. Šī apdrošināšanas noteikumu pielikuma izpratnē Būvniecības 
dalībnieki ir personas, kas piedalās būvdarbu nodrošināšanā, tajā 
skaita: būvprojekta izstrādātājs, būvdarbu veicējs, būvuzraugs un 
būveksperts. 

3. Šī Apdrošināšanas noteikumu pielikuma izpratnē Pasūtītājs – 
persona, kas noslēdz līgumu ar Apdrošināto par būvdarbu veik-
šanu, kā arī persona kuras uzdevuma vai pilnvarojuma šī persona 
darbojas.

4. Šī Apdrošināšanas noteikumu pielikuma izpratnē Būvobjekts 
– jaunbūve, renovējama, rekonstruējama vai restaurējama būve,  
būves  daļa  vai  būvju  kopums, vai nojaucama būve ar būvdarbu 
veikšanai nepieciešamo teritoriju, palīgbūvēm un būviekārtām, 
kurā tiek veikti būvdarbi saskaņā ar noslēgto līgumu starp Būv-
darbu veicēju un Pasūtītāju.

5. Šī Apdrošināšanas noteikumu pielikuma izpratnē par Tre-
šo personu papildus neuzskata Būvniecības dalībniekus un to 
darbiniekus.

6. Saskaņā ar šo Apdrošināšanas noteikumu pielikumu, tiek ap-
drošināta Apdrošinātā vispārējā civiltiesiskā atbildība par Treša-
jai personai nodarītajiem sekojošiem zaudējumiem, kas radušies 
būvdarbu veikšanas rezultātā:

6.1. Zaudējumi saistībā ar Trešās personas dzīvībai, veselībai no-
darīto kaitējumu;

6.2. Zaudējumi saistībā ar Trešās personas mantai nodarītajiem 
bojājumiem vai bojāeju;

6.3. Izrietošie finansiālie zaudējumi;

6.4. Juridiskie un tiesāšanās izdevumi;

6.5. Ekspertīzes izdevumi;

6.6. Glābšanas izdevumi;

6.7. Zaudējumi ko nodarīja Apdrošinātā piesaistīts apakš-
uzņēmējs - Apdrošinātājs atlīdzina Trešajai personai zaudējumus, 
kurus ir nodarījis Apdrošinātā piesaistīts apakšuzņēmējs, bet par 
kuriem pret Trešo personu atbildīgs ir Apdrošinātais. Paša apakš-
uzņēmēja vispārējā civiltiesiskā atbildība netiek apdrošināta. At-
tiecīgi Apdrošinātājam ir subrogācijas tiesība pret Apdrošinātā 
apakšuzņēmēju pēc Apdrošināšanas atlīdzības izmaksas; 

6.8. Zaudējumi, kas radušies veicot garantijas apkalpes 
darbus - Apdrošinātājs atlīdzina Trešajai personai zaudējumus, 
kas radušies Apdrošinātajam veicot garantijas apkalpes darbus;

6.9. Zaudējumi, kas radušies rakšanas un zemes pārvieto-
šanas darbu rezultātā  - Apdrošinātājs atlīdzina Trešajai perso-
nai zaudējumus, veicot rakšanas un zemes pārvietošanas darbus, 
ja pirms darbu uzsākšanas Apdrošinātais ir saņēmis informāciju/
plānus par jebkādu kabeļu, cauruļvadu vai komunikāciju izvieto-
jumu darba zonā no to īpašniekiem un darbu veikšanas laikā ir 
ņēmis vērā šo izvietojumu. Pašiem kabeļiem, cauruļvadiem vai 
komunikācijām nodarītie bojājumi netiek segti, ja tie ir tiešās ap-
strādes objekts;

6.10. Zaudējumi, kas radušies izmantojot būvniecības teh-
niku - Apdrošinātājs atlīdzina Trešajai personai zaudējumus, kas 
radušies izmantojot Būvobjektā būvniecības tehniku;

6.11. Zaudējumi, kas radušies veicot iekraušanas/izkrau-
šanas darbus - Apdrošinātājs atlīdzina Trešajai personai zau-
dējumus, kas radušies veicot iekraušanas vai izkraušanas darbus 
Būvobjektā;

6.12. Zaudējumi saistībā ar Pasūtītāja dzīvībai, veselībai 
nodarīto kaitējumu un Pasūtītāja kustamai mantai noda-
rīto bojājumu vai bojāeju - Apdrošinātājs atlīdzina Pasūtītāja 
zaudējumus saistībā ar dzīvībai, veselībai nodarīto kaitējumu un 
zaudējumus saistībā ar kustamai mantai nodarīto bojājumu vai 
bojāeju.

7. Papildus “Vispārējās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas 
noteikumos Nr.VCTA20” noteiktajiem izņēmumiem, izņemot 
5.1.42.punktu, ja Apdrošināšanas polisē nepārprotami nav norā-
dīts citādāk, Apdrošinātājs neatlīdzina sekojošus zaudējumus:

7.1. zaudējumi, kas radušies Pasūtītāja valdījumā, īpašumā, lieto-
jumā, turējumā vai pārziņā esošās nekustamās īpašuma bojājuma 
vai bojāejas rezultātā; 

7.2. zaudējumi, kas nodarīti Būvniecības dalībniekiem;

7.3. zaudējumi, kas radušies nojaukšanas, demontāžas dar-
bu rezultātā, ja to veikšana saistīta ar iejaukšanos nesošajās 
konstrukcijās;

7.4. zaudējumi, kas radušies balstošo konstrukciju vājināšanās, 
attālināšanas, vai balstu atsvabināšanas rezultātā, kā arī zemes 
gabalu vai ēku pamatu nosēšanās, nobrukuma vai noslīdēšanas 
rezultātā;

7.5. zaudējumi vai kaitējums, kas radies saistībā ar būvdarbu ap-
turēšanu būvobjektā;

7.6. zaudējumi, saistībā ar Būvobjektā sastāvā esošas mantas vai 
īpašuma bojājumiem vai bojāeju.

8. Ja Apdrošināšanas polisē nepārprotami norādīts, tad apdroši-
nāšanas aizsardzība ir spēkā attiecībā uz Apdrošinātā civiltiesisko 
atbildību par šādiem zaudējumiem:
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VISPĀRĒJĀS CIVILTIESISKĀS ATBILDĪBAS APDROŠINĀŠANAS 
NOTEIKUMU NR.VCTA20 PIELIKUMS “BŪVDARBU VEICĒJA VISPĀRĒJĀS 
CIVILTIESISKĀS ATBILDĪBAS APDROŠINĀŠANAS NOTEIKUMI 
NR.BV20.”

Šie noteikumi ir “Vispārējās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas noteikumu Nr.VCTA20 neatņemama sastāvdaļa un ir spēkā, ja par to 
ir īpaša norāde apdrošināšanas līgumā. Ja rodas pretrunas starp šiem noteikumiem un “Vispārējās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas 
noteikumiem Nr. VCTA20”, prioritāte ir šiem noteikumiem.
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8.1. Pasūtītāja zaudējumi saistībā ar tā nekustamam īpašu-
mam nodarīto bojājumu vai bojāeju, izņemot Būvobjekta 
bojājumus vai bojāeju - Apdrošinātājs atlīdzina Pasūtītāja ne-
kustamai mantai nodarīto bojājumu vai bojāeju, izņemot Būvob-
jekta bojājumus vai bojāeju.

8.2. Pasūtītāja zaudējumi saistībā ar bojājumiem vai bojā-
eju, kas nodarīti pašam Būvobjektam, izņemot paša Ap-
drošinātā būvdarbus - Apdrošinātājs atlīdzina Pasūtītāja zau-
dējumus saistībā ar bojājumiem vai bojāeju, kas nodarīti pašam 
Būvobjektam, bet izņemot paša Apdrošinātā būvdarbus.

8.3. Būvniecības dalībniekiem nodarītie zaudējumi - Apdro-
šinātājs atlīdzina Būvniecības dalībniekiem nodarītus zaudējumus.

8.4. Zaudējumi, kas radušies veicot demontāžas darbus - 
Apdrošinātājs atlīdzina Trešajai personai zaudējumus, kurus ir no-
darījis Apdrošinātais, veicot demontāžas vai nojaukšanas darbus.    

8.5. Zaudējumi, kas radušies pēc darbu pabeigšanas - Ap-
drošinātājs atlīdzina Trešajai personai zaudējumus, kurus izraisīja 
Apdrošinātā sniegtie pakalpojumi, kas radušies pēc darbu pabeig-
šanas, ja zaudējumus izraisošs notikums ir noticis apdrošināšanas 
perioda laikā un zaudējumi ir radušies Trešajām personām 24 

mēnešu laikā no darbu pieņemšanas vai tam pielīdzināma brīža,  
taču ne vēlāk kā pēc apdrošināšanas līgumā norādītā apdrošināša-
nas perioda beigām.

8.6. Zaudējumi, kurus izraisīja vibrācija - Apdrošinātājs atlī-
dzina zaudējumus saistībā ar Trešo personu nekustama īpašuma 
bojājumiem , ko izraisījusi vibrācija, pie nosacījuma, ka bojājuma 
rezultāts ir nekustamā īpašuma pilnīga vai daļēja bojāeja (sabru-
kums).Atlīdzība Trešajai personai tiek izmaksāta tikai pie sekojo-
šiem nosacījumiem:

• pirms būvniecības uzsākšanas apdraudētā nekustama īpašu-
ma stāvoklis bija nebojāts un ir veikti nepieciešamie drošības 
pasākumi;

•  pirms būvdarbu uzsākšanas Apdrošinātais ir veicis apdraudētā 
nekustama īpašuma apsekošanu vai ir saņēmis neatkarīga ek-
sperta slēdzienu par apdraudētā nekustama īpašuma stāvokli 
un risku novēršanas iespējām.

Vibrācijas riska aizsardzība jebkurā gadījumā nav spēkā attiecībā 
uz zaudējumiem, kas bija iepriekš paredzami, ņemot vērā būv-
darbu raksturu, darba metodes vai pamatojoties uz neatkarīga 
eksperta slēdzienu.


