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1. Šī Apdrošināšanas noteikumu pielikuma izpratnē Pasākuma or-
ganizators - rīcībspējīgā fiziskā persona, juridiskā persona vai arī 
valsts vai pašvaldības iestāde, kas  organizē publisku pasākumu.

2. Šī Apdrošināšanas noteikumu pielikuma izpratnē Pasāku-
ma dalībnieki - Apdrošinātā piesaistītas personas, kas piedalās 
pasākumā.

3. Šī Apdrošināšanas noteikumu pielikuma izpratnē Trešā perso-
na – pasākuma apmeklētāji, kuri nav atbildīgi par pasākuma orga-
nizēšanu un materiāltehnisko nodrošinājumu. Par Trešo personu 
netiek uzskatīti arī Apdrošinājuma ņēmējs, Apdrošinātais, Līdz-
apdrošinātais un to darbinieki un pilnvarnieki, kā arī to saistītās 
personas un Pasākuma dalībnieki.

4. Saskaņā ar šo Apdrošināšanas noteikumu pielikumu, tiek ap-
drošināta Apdrošinātā vispārējā civiltiesiskā atbildība par Trešajai 
personai nodarītajiem sekojošiem zaudējumiem, kas radušies Ap-
drošinātā organizētā pasākumā:

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

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

4.3. Izrietošie finansiālie zaudējumi;

4.4. Juridiskie un tiesāšanās izdevumi;

4.5. Ekspertīzes izdevumi;

4.6. Glābšanas izdevumi;

4.7. 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; 

4.8. Zaudējumi, kas radušies saistībā ar ēdināšanas pakal-
pojumu sniegšanu - tiek apdrošināta Apdrošinātā vispārējā civil-
tiesiskā atbildība par tā darbības vai bezdarbības rezultātā pasāku-
ma apmeklētajiem nodarītiem zaudējumiem saistībā ar dzīvībai, 
veselībai nodarīto kaitējumu, sniedzot ēdināšanas pakalpojumus.

5. Papildus “Vispārējās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas 
noteikumos Nr.VCTA20” noteiktajiem izņēmumiem, ja Apdroši-
nāšanas polisē nepārprotami nav norādīts citādāk, Apdrošinātājs 

neatlīdzina sekojošus zaudējumus:

5.1. zaudējumi, kas radušies Apdrošinātajam izmantojot 
pirotehniku;

5.2. zaudējumi, kas radušies no mehānisko sauszemes transport-
līdzekļu un to papildaprīkojuma vai piekabju ka arī citu paaugsti-
nātas bīstamības avotu izmantošanas;

5.3. zaudējumi, kas radušies pasākuma atcelšanas, pārcelšanas, 
aizkavēšanās rezultātā;

5.4. zaudējumi, ja tie radušies nepārvaramas varas rezultātā  vai 
ar paša cietuša prettiesisko rīcību, tajā skaitā: bet neaprobežojo-
ties, ja cietušais atrodas alkohola, narkotisko, psihotoksisko, psi-
hotropo vai citu apreibinošu vielu ietekmē un tas ir cēloniski sais-
tīts ar zaudējumu rašanos, vai arī ja cietušais neievēroja pasākuma 
organizatora izstrādāto pasākuma apmeklēšanas noteikumus;

5.5. zaudējumi, kas radušies dēļ notikuma, kuru Apdrošinātais 
nevarēja paredzēt, ietekmēt un novērst sapratīgiem līdzekļiem;

5.6. zaudējumi, kas radušies, ja nav saņemta atļauja pasākumam 
vai pakalpojumiem, kuri tiek sniegti pasākuma laikā.

6. Ja Apdrošināšanas polisē nepārprotami norādīts, tad apdroši-
nāšanas aizsardzība ir spēkā attiecībā uz Apdrošinātā civiltiesisko 
atbildību par šādiem zaudējumiem: 

6.1. Pasākuma dalībniekiem nodarītie zaudējumi - Apdroši-
nātājs atlīdzina zaudējumus pasākuma dalībniekiem saistībā ar to 
dzīvībai, veselībai nodarīto kaitējumu un mantai nodarītiem bojā-
jumiem vai bojāeju, Pasākuma dalībnieks tiek uzskatīts par Trešo 
personu.

6.2. Uguņošanas laikā nodarītie zaudējumi - Apdrošinātājs 
atlīdzina Trešajai personai zaudējumus, kas radušies Apdrošināta-
jam izmantojot pirotehniku. 

6.3. Zaudējumi nomāta nekustama īpašuma bojājumu re-
zultātā  - Apdrošinātājs atlīdzina Trešajai personai zaudējumus 
saistībā ar nomāta nekustama īpašuma bojājumu vai bojāeju, iz-
ņemot, ja zaudējumi radušies dēļ notikuma, kuru Apdrošinātais 
nevarēja paredzēt, ietekmēt un novērst sapratīgiem līdzekļiem.

6.4. Zaudējumi Apdrošinātā uzticētas kustamas mantas 
bojājumu rezultātā - Apdrošinātājs atlīdzina Trešajai personai 
zaudējumus,  kas radušies saistībā ar Apdrošinātajam lietošanā, 
turējumā, valdījumā, gādībā, uzraudzībā vai glabājumā nodotas 
kustamās mantas bojājumu vai bojāeju, izņemot zaudējumus sais-
tībā ar:
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VISPĀRĒJĀS CIVILTIESISKĀS ATBILDĪBAS APDROŠINĀŠANAS 
NOTEIKUMU NR.VCTA20 PIELIKUMS 
“PASĀKUMU ORGANIZATORU VISPĀRĒJĀS CIVILTIESISKĀS 
ATBILDĪBAS APDROŠINĀŠANAS NOTEIKUMI NR. PAS20.”

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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a) kustamās mantas virspusējiem bojājumiem (skrāpējumi, buk-
tes, nolupusi krāsa, smērējumi), vizuāliem defektiem;

b) Apdrošinātajam nodotā jebkura veida ūdens, gaisa, sauszemes 
transportlīdzekļiem vai pašgājējas tehnikai, kā arī mantai, kas at-
rodas transportlīdzeklī, bojājumu vai bojāeju;

c) kas radušies saistībā ar kustamās mantas, ko Apdrošinātais 

pārvadā, bojājumu vai bojāeju;

d) kustamās mantas bojājumu rezultātā, uz kuru Apdrošinātais 
tieši iedarbojies;

e) kustamās mantas bojājumu rezultātā, kas atrodas Apdrošinātā 
turējumā saskaņā ar īres, aizdevuma, līzinga, nomas līgumu vai uz 
cita līdzīga juridiska pamata.


