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LIELĀ INTERVIJA 

Tā kā daudzus uztrauc Ukrainas kara ietekme un gaidāmais rudenī, uz sarunu aicinājām SEB bankas 
ekonomistu Daini Gašpuiti.

“No plašākas krīzes, kas jau nozīmētu dziļāku kritumu un smagākas sekas ekonomikā, piemēram, strauju 
bezdarba pieaugumu, augošus sarežģījumus nekustamā īpašuma tirgū, mēs gan izvairīsimies. Tomēr 
sarežģītākais posms varētu būt nākamā gada pavasaris, kad būs izšķiroši tas, vai Eiropa spēs izvairīties no 
enerģijas krīzes.”

LASĪT VAIRĀK

LASĪT VAIRĀK

2022. gada līdz šim lielāko atlīdzību 
TOP 5 (janvāris – jūnijs)

Otrais pusgads iesācies ar daudz sarežģītām un 
lielām atlīdzībām, kas pagaidām vēl ir procesā, 
tāpēc esam apkopojuši pirmā pusgada lielākās 
atlīdzību lietas.

Atlīdzība biznesam

PRODUKTU JAUNUMI
ĪPAŠUMA APDROŠINĀŠANA

TRANSPORTA APDROŠINĀŠANA

VESELĪBAS APDROŠINĀŠANA

ATLĪDZĪBU AKTUALITĀTES

Iepazīsti Stratēģisko klientu attiecību vadītāju Vikiju Purmali! 

IEPAZĪSTI BALTA DARBINIEKUS

LASĪT VAIRĀK

LASĪT VAIRĀK

Ieteikumi rudenim

Pavisam drīz sāksies apkures sezona, un ēku 
īpašniekiem jāparūpējas par apkures sistēmu 
atbilstošu darba kārtību, lai to nepareiza 
lietošana neizraisītu ugunsnelaimi. 

LASĪT VAIRĀK

Biežāk uzdotie jautājumi par saules paneļu apdrošināšanu 
Esam apkopojuši atbildes uz brokeru biežāk uzdotajiem jautājumiem par saules paneļu apdrošināšanu. Uz jautājumiem 
atbild BALTA galvenais komercīpašuma un inženiertehnisko risku parakstītājs Regnārs Levenovičs.

LASĪT VAIRĀK

Atruna KASKO līgumos par 
fotogrāfiju pievienošanu 
Jau no 4. jūlija KASKO apdrošināšanas līgumi ir 
papildināti ar atrunu, kas nosaka paaugstinātu 
klienta paša risku gadījumos, kad tas nav izpildījis 
pārdevēja nosūtīto uzdevumu par foto pievienošanu. 

LASĪT VAIRĀK

BALTA jauns sadarbības 
partneris – GREEN WAVE 
Lai padarītu klientiem ērtāku pakalpojuma “Palīdzība uz 
ceļa” pieteikšanu un paplašinātu iespējas sazināties ar 
palīdzības sniedzēju, esam uzsākuši sadarbību ar jaunu 
partneri GREEN WAVE, kas turpmāk nodrošinās “Palīdzība uz 
ceļa” pakalpojumu mūsu klientiem.

LASĪT VAIRĀK

Vai Tava klienta īpašuma apdrošinājuma summa ir pietiekama?
Pēdējo mēnešu laikā vairākos gadījumos ir bijusi situācija, kad, iestājoties apdrošināšanas gadījumam, apdrošinājuma 
summa nesedz visas šī brīža izmaksas. Lai pasargātu klientus no šādām nepatīkamām situācijām, aicinām pievērst 
uzmanību klientu nekustamā īpašuma apdrošinājuma summām.

LASĪT VAIRĀK

Jauna atruna par koka karkasa vai koka guļbūvju jumta segumiem
Ņemot vērā paaugstināto uguns riska iestāšanos, informējam, ka koka karkasa vai koka guļbūves ēkām ar salmu, 
meldru, niedru, lubiņu jumtiem sistēmā parādīsies jauna atruna.

LASĪT VAIRĀK

LASĪT VAIRĀK

2022. gada veselības apdrošināšanas izaicinājumi 
Strauji augošā inflācija ietekmējusi arī medicīnas pakalpojumu cenas un līdz ar to arī 
veselības apdrošināšanas segmentu, kas savukārt tieši ietekmē veselības apdrošināšanas 
produktu. Tāpēc aicinājām uz sarunu BALTA Stratēģisko klientu attiecību vadītāju Intu 
Hmeļņiku par izaicinājumiem veselības apdrošināšanā no apdrošinātāja puses.

ZIŅAS ĪSUMĀ

Veselības apdrošināšanas garantijas 
vēstules elektroniski

Mājdzīvnieku apdrošināšanas 
atlīdzības – tagad arī elektroniski

Pašapkalpošanās risinājumi arī angļu 
valodā

Izmaiņas OCTA likumā un pārdošanas 
procesā

BALTA JAUNUMI

LASĪT VAIRĀK

BALTA bruto parakstīto prēmiju apjoms 2022. gada pirmajos sešos mēnešos sasniedz 
70,6 miljonus eiro
BALTA izaugsme šī gada pirmajos sešos mēnešos bijusi 19,2%, uzņēmuma bruto parakstīto prēmiju apjomam sasniedzot 
70,6 miljonus eiro*. 

LASĪT VAIRĀK

4. Platīns Ilgtspējas indeksā – jau atkal mūsu!
Ar prieku un lepnumu paziņojam, ka BALTA joprojām turpina ieņemt ilgtspējas līdera lomu apdrošināšanas nozarē un ir 
viens no visaugstāk novērtētajiem uzņēmumiem visā Latvijas biznesa vidē, jo jau ceturto reizi Latvijas uzņēmumu 
Ilgtspējas indeksā tikām apbalvoti ar prestižo platīna kategorijas novērtējumu.

LASĪT VAIRĀK

BALTA sadarbībā ar Lielo Talku šogad Latvijā iestāda vairāk nekā 2000 koku 
Pasaules talkas ietvaros 16. septembrī BALTA darbinieki kopā ar ģimenēm un Lielo talku apguva zinības par Latvijas 
mežiem un mācījās stādīt kokus, kā arī iestādīja 2000 koku un krūmu stādus Ogre novadā, lai mūsu valsts būtu zaļāka un 
skaistāka it visiem.



LIELĀ INTERVIJA

Tā kā daudzus uztrauc Ukrainas kara ietekme un 
gaidāmais rudenī, uz sarunu aicinājām SEB bankas 
ekonomistu Daini Gašpuiti.

Kā kopumā prognozējat ekonomikas attīstību 
Latvijā tuvākā gada laikā?

Ekonomika saskaras ar aizvien lielākiem 
izaicinājumiem, kas sabremzēs izaugsmi un, šķiet, ka tā 
nonāks recesijā. Tas nozīmē ekonomiskās aktivitātes 
kritumu, kas varētu būt īslaicīgs un pārejošs posms. No 
plašākas krīzes, kas jau nozīmētu dziļāku kritumu un 
smagākas sekas ekonomikā, piemēram, strauju bezdar-
ba pieaugumu, augošus sarežģījumus nekustamā 
īpašuma tirgū, mēs gan izvairīsimies. Tomēr 
sarežģītākais posms varētu būt nākamā gada pavasaris, 
kad būs izšķiroši tas, vai Eiropa spēs izvairīties no 
enerģijas krīzes. Nosacījumu ir pārāk daudz, lai šobrīd 
ko konkrētu prognozētu. To noteiks gan tas, ko 
pasāksim paši, lai sagatavotu krājumus, ieviestu 
taupības pasākumus, un ko kolēģi citur Eiropā, gan tas, 
kādi būs laikapstākļi. Izaugsme nākamgad būs lēna, 
aktīvāka atgūšanās sagaidāma 2024. gadā.

Visus šobrīd satrauc enerģijas un gāzes jau esošais 
un plānotais izmaksu pieaugums. Kādas ir jūsu 
prognozes par šo cenu kāpumu? Kad sagaidāms 
augstākais punkts un kad – kritums?

Decembrī jau varēsim novērtēt, kāda varētu izvērsties 
situācija pavasarī. Respektīvi, vai būs pietiekami 
enerģijas, no kā izrietēs cenu perspektīvas. Tad 
potenciāli varam piedzīvot arī augstākās cenas. Bet 
jārēķinās, ka mājsaimniecību komunālie tarifi vēl labu 
laiku koriģēsies no tās situācijas, kas valdīs pavasarī 
tirgos. Nevar arī izslēgt, ka labvēlīgi apstākļi novestu ari 
pie visai ievērojama cenu krituma, lai gan līmenis gan 
tāpat būtu augsts, salīdzinot ar vēsturiskajiem 
līmeņiem.

Pēdējos periodos izmaksas (būvniecības, transporta 
nozares, veselības pakalpojumos u.c.) ir būtiski 
pieaugušas. Vai varam sagaidīt, ka izmaksas 
turpinās kāpt vai augstākais punkts jau ir sasniegts?

Šajā sakarā svarīgi saprast, ka inflācija jeb patēriņa 
cenu pieaugums ir neatņemama ekonomikas attīstības 
blakusparādība. Tātad, ja inflācija sasniegs savu 
augstāko punktu pavasarī, tad sasniegtais cenu līmenis 
nekur neliksies: cenu līmenis turpinās augt, tikai lēnāk. 
Turklāt tas, ka cenu pieaugumu šobrīd galvenokārt 
virza enerģijas cenas, to kritums var radīt arī deflāciju. 

Tā nebūs kaitīga, jo tā būs īslaicīga. Inflācijai ir jābūt, 
kaut daudz zemākai, nekā tā ir šobrīd. Tad tā ir 
nemanāmāka. 

Kādas ir Jūsu prognozes attiecībā uz Covid-19 
ietekmi uz ekonomiku – ko, Jūsuprāt, varam 
sagaidīt šoruden un šoziem?

Ir nozares, kas vēl joprojām atgūstas no Covid-19 
trieciena. Bet kopumā tā negatīvā ietekme ekonomikai 
bija salīdzinoši īslaicīga un ierobežota. Domāju, ka 
vairāk tas pacēla citus – negaidītus, mūsu sabiedrību 
veidojošus aspektus jaunā gaismā un paātrināja jaunas 
darbošanās iespējas.

Covid-19 sagādās problēmas rudenī, īpaši darba 
devējiem, jo cilvēki slimos un radīsies grūtības ar darba 
nepārtrauktības nodrošināšanu. Tas īpaši attiecas uz 
lieliem kolektīviem un tiem, kam ir saskare ar 
cilvēkiem. Taču tādi ierobežojumi kā iepriekš nebūs.

Kā vērtējat darba tirgus attīstību 2022./2023. gadā?

Darba tirgus nedaudz “atdzisīs”, bezdarbs nedaudz 
pieaugs, ko noteiks sankciju negatīvā ietekme, 
piemēram, tranzītā un tas, ka būs uzņēmumi, kuru 
darbība pie augstajām cenām būs neiespējama. Taču 
kopumā darba tirgus būs salīdzinoši stabils. Lielas 
svārstības nav gaidāmas.



Kurām uzņēmējdarbības nozarēm 2023. gads varētu 
būt izaicinošāks, kurām varētu iet vieglāk?

Katrai nozarei ir savi izaicinājumi neatkarīgi no tā, vai 
tās ir nozares, kas vērstas un iekšzemes patēriņu, vai 
eksportu. Inflācija spiedīs iedzīvotājus pietaupīt un 
koriģēt patēriņu. Domāju, ka izaicinoši būs pārkārtot 
tos biznesus, kas sadarbojās ar Austrumu kaimiņu – vai 
nu eksportēja, vai izmantoja tā resursus.

Kā vērtējat dzīves līmeni Latvijā salīdzinājumā ar 
kaimiņvalstīm un Eiropu? 

Lēni, bet mūsu dzīves līmenis salīdzinājumā ar Eiropas 
Savienības vidējo pieaug. Nemanāmi, ar visām 
grūtībām, nevienmērīgi visiem, bet dzīvot Latvijā kļūst 
labāk. Atšķirības starp ziemeļiem un Latviju saglabājas, 
taču vairs nav būtiskas plaisas salīdzinājumā ar 
dienvidiem. Mēs gan nedaudz iepaliekam no Lietuvas 
un Igaunijas. Tas kļuva izteiktāks iepriekšējās lielās 
krīzes ietekmē, bet arī kovidlaiks parādīja, ka 
izaicinājumu risinājumos kaimiņi bija par mata tiesu 
efektīvāki, kaut Eiropas kontekstā bijām starp 
labākajiem. Ir pamats būt kritiskiem, lai izprastu 
kļūdas, bet ar mēru.

Kā ir ar mājsaimniecībām un to iespējām pārdzīvot 
augsto inflāciju un energoresursu cenu pieaugumu? 
Cik liels ir mājsaimniecību īpatsvars, kas šobrīd jau 
dzīvo “no rokas mutē”, un cik mājsaimniecībās 
koncentrējas uzkrājumi?

Ap piektdaļu iedzīvotāju norāda, ka ar grūtībām vai 
lielām grūtībām spēj segt savus ikdienas izdevumus. 
Pie tik plašas inflācijas šādu mājsaimniecību skaits 
pieaugs. Turklāt sarežģītākā situācijā ir ģimenes – 1 
pieaugušais ar bērnu, kur 34% ir sarežģījumi ar ikdienas 
izmaksu segšanu. Turklāt 35% mājsaimniecību nav 
uzkrājumu un 36% uzkrājumi ir tik lieli, lai segtu līdz 3 
mēnešu izdevumus. Tādēļ valsts atbalsts ir būtisks 
atspaids. Iespējams, ka tas būs jāpaplašina, ja enerģijas 
izmaksu kāpums turpināsies.

Kāda būtu Jūsu īsā “recepte” mājsaimniecībām, lai 
pārvarētu šo ekonomisko krīzi?

Nav universālu padomu. Galvenais ir meklēt risināju-
mus un nepadoties. Ne visiem sarežģījumi būs kritiski, 
bet jau šobrīd nāktos piedomāt pie tā, kā varētu tēriņus 
ierobežot, ietaupīt, īpaši enerģiju. Uz daudzām lietām 
var nākties paskatīties citādāk. Un no tā nevajadzētu 
baidīties, kaut paradumus mainīt vienmēr ir 
nepatīkami. Bet kopumā nevajadzētu arī situāciju 
pārlieku dramatizēt. Pakāpeniski situācija 
normalizēsies.

Kas kopumā varētu būt galvenie dzinējspēki, kas 
palīdzēs izkļūt no krīzes?

Gan Eiropā, gan Latvijā aktīvi strādā pie tā, lai 
turpmākajās sezonās šāds saspīlējums neveidotos. 
Tam būs jau būtiski rezultāti tuvāko 2-3 gadu laikā. 
Jāatceras arī šo apstākļu būtiskākais iemesls – Krievijas 
īstenotais karš Ukrainā. Arī Latvijā sāks kustēties 
alternatīvu enerģijas jaudu izveide, kam ir jāmazina 
pārmērīgās enerģijas cenu svārstības.

Kam uzņēmējiem vajadzētu sagatavoties, gaidot 
rudeni un ziemu?

• Jātaupa energoresursi. Pat tad, ja tas nav kritiski 
personīgi, svarīgi ir mazināt kopējo patēriņu, lai 
mazinātu spiedienu uz cenu.

• Jādomā par energoefektivitātes pasākumiem 
ilgtermiņā.

• Jāsagatavojas apstākļiem, ja būs enerģijas               
iztrūkums, kā arī darbam infekcijas saslimstības 
apstākļos.

• Šādas krīzes jau ir bijušas. Tās ir pārejošas.

Kā vērtējat finanšu pakalpojumu jomas turpmāko 
attīstību? Ko vajadzētu ņemt vērā apdrošināšanā 
strādājošajiem?

Tā, tāpat kā citas jomas, izjutīs sarežģījumus. Svarīgi 
būs vairāk ieguldīt darba produktu pārdošanā – 
cītīgāks un iejūtīgāks darbs ar klientiem, jo cilvēki kļūs 
piesardzīgāki savos tēriņos un arī stresaināki.

« ATPAKAĻ



ATLĪDZĪBU AKTUALITĀTES

2022. gada līdz šim lielāko atlīdzību TOP 5 (janvāris – jūnijs)

2022. gada pirmo pusgadu raksturo lielāks pieteikto atlīdzību skaits, salīdzinot ar to pašu periodu pērn – 
tas pieaudzis par 22,5%, pārsniedzot 150 tūkstošu pieteikumu robežu. Gada pirmajos 6 mēnešos 
atlīdzībās esam izmaksājuši jau 35,1 miljonu eiro, kas ir par 18,2% vairāk nekā iepriekšējā gadā šajā pašā 
periodā.

Ja salīdzinām izmaksāto atlīdzību pieaugumu pa produktiem, tad līderis viennozīmīgi ir ceļojumu 
apdrošināšana, kur izmaksāto atlīdzību apjoms pieaudzis vairāk nekā divarpus reizes, pārsniedzot 600 
000 eiro. Tas izskaidrojams ar Covid-19 ierobežojumiem pagājušajā gadā un ierobežojumu atcelšanu 
šogad, kas ļoti ietekmēja cilvēku vēlmi ceļot.

Pieaudzis arī izmaksāto atlīdzību apjoms transporta un veselības apdrošināšanā, attiecīgi par 11% un 
33%, kas izskaidrojums ar straujo inflāciju, kura ietekmējusi ar apdrošināšanas produktiem saistīto 
pakalpojumu cenas.

Inflācijai ir nozīmīga loma arī īpašuma apdrošināšanā: būvniecības materiālu un darba spēka izmaksu 
pieauguma rezultātā aktualizējusies nepieciešamība pārskatīt un celt apdrošinājuma summas. Šī gada 
pirmajā pusgadā īpašuma apdrošināšanā BALTA izmaksājusi jau teju 5 miljonus eiro, kas ir par 14% vairāk 
nekā pērn.

Otrais pusgads iesācies ar daudz sarežģītām un lielām atlīdzībām, kas pagaidām vēl ir procesā, tāpēc 
esam apkopojuši pirmā pusgada lielākās atlīdzību lietas.

1. vieta – nodegusi privātmāja

Apdrošināšanas veids – privātā īpašuma 
apdrošināšana

Īssavienojuma dēļ privātmājā izcēlies 
ugunsgrēks, kā rezultātā pilnībā nodegušas 
mājas jumta konstrukcijas un daļēji izdedzis 
otrais mājas stāvs, savukārt pirmajā stāvā visās 
telpās ugunsdzēsības radīti bojājumi.

Izmaksātā atlīdzība: ~75 500 EUR

2. vieta – kravas auto ieskrējis vilciena vagonā

Apdrošināšanas veids – OCTA

Mūsu klients izraisījis sadursmi, kā rezultātā 
nodarīti bojājumi citam transportlīdzeklim 
– SCANIA.

Izmaksātā atlīdzība ~ 56 000 EUR



3. vieta – ugunsgrēks komercīpašumā

Apdrošināšanas veids – juridiskā īpašuma 
apdrošināšana

Komercīpašumā no dūmvada izcēlies 
ugunsgrēks, kā rezultātā izdedzis bēniņu 
pārsegums.

Izmaksātā atlīdzība: ~ 50 500 EUR

4. vieta – bojāti tvertņu jumti

Apdrošināšanas veids – juridiskā īpašuma 
apdrošināšana

Stipra vēja rezultātā tvertnēm tika norauti 
īpašas membrānas jumti.

Izmaksātā atlīdzība: ~ 49 500 EUR

5. vieta – transportlīdzekļu sadursme

Apdrošināšanas veids – KASKO

Pretim braucošais auto vadītājs iebrauca pretējā joslā un ietriecās autobusā, kas sadursmes rezultātā 
nobrauca no ceļa un uztriecās elektrības stabam. Bojāta lielākā daļa autobusa kreisā sāna, priekšpuse, kā 
arī citi bojājumi. 

Izmaksātā atlīdzība: ~48 600 EUR

« ATPAKAĻ



Ieteikumi rudenim

Apdrošināšanas nozarē ugunsgrēks ir vispostošākais risks: ja pēdējos gados BALTA ik gadu par 
uguns izraisītām nelaimēm dzīvokļos un privātmājās izmaksājusi ap 2 miljoniem eiro, šogad šī 
summa pārsniegta jau septiņos mēnešos. Pavisam drīz sāksies apkures sezona, un ēku 
īpašniekiem jāparūpējas par apkures sistēmu atbilstošu darba kārtību, lai to nepareiza lietoša-
na neizraisītu ugunsnelaimi. Par skursteņu tīrību sevišķi jārūpējas tiem, kas krāsnis kurina ar 
malku: tas būs īpaši aktuāli nākamās ziemas gaidās, cenšoties ietaupīt gaidāmā energoresursu 
sadārdzinājuma apstākļos.

“Šī gada septiņos mēnešos esam saņēmuši apmēram tikpat daudz atlīdzību 
pieteikumu par ugunsgrēku rezultātā nodarītiem zaudējumiem, cik pērn tādā 
pašā laika periodā, toties šogad izmaksāto atlīdzību summa par vairāk nekā 
700 000 eiro jau pārsniedz visa pagājušā gada rādītājus. Galvenokārt tas 
saistīts ar strauji augošām izmaksām būvniecības nozarē. BALTA pieredze 
rāda, ka biežākie ugunsgrēku iemesli ir elektroinstalācijas bojājumi, 
neuzmanīga rīcība ar uguni un nepareizi izbūvētas vai nolietojušās apkures 
sistēmas, bet daudzos gadījumos nelaimi varētu novērst arī atbildīgāka 
attieksme no māju īpašnieku puses, tajā skaitā regulāri nodrošinot skursteņa 
tīrīšanu un tā tehnisko pārbaudi un nenovietojot viegli uzliesmojušus 

priekšmetus blakus apkures sistēmām, piemēram, malku vai briketes pie pašas kurtuves. Lai 
apkures sezonu sagaidītu, bet, galvenais, arī pavadītu ar mierīgu sirdi, ir jāveic savlaicīga un 
regulāra dūmvada tehniskā stāvokļa novērtēšana un apkope. Katram skurstenim atkarībā no tā 
materiāla un kurināmā veida ir savs ekspluatācijas termiņš. Laika gaitā tajos var veidoties mikroplai-
sas, kas apdraud ēkas drošību, un, regulāri veicot tā tehnisko novērtējumu, ir iespēja nelaimi 
novērst,” saka BALTA Īpašuma apdrošināšanas atlīdzību vadītājs Ainārs Puķe.

« ATPAKAĻ



PRODUKTU JAUNUMI

Biežāk uzdotie jautājumi par saules paneļu apdrošināšanu

Enerģijas krīze, neskaidrība par nākotni, iespēja dzīvot “zaļāk” – tas viss 
kopā radījis iedzīvotājos lielu interesi par alternatīvajiem enerģijas 
iegūšanas veidiem. Lai arī saules paneļi bijuši pieejami jau vairākus 
gadus, tikai pēdējā laikā, pateicoties valsts atbalstam un pieaugošo 
elektroenerģijas izmaksu dēļ, iedzīvotāju interese par tiem ir 
vairākkārtīgi augusi. Mainoties klientu paradumiem, mēs attīstām 
savu piedāvājumu, un kopš jūlija sākuma piedāvājam arī saules paneļu 
apdrošināšanu atsevišķi no īpašuma. Tāpēc esam apkopojuši atbildes uz 
brokeru biežāk uzdotajiem jautājumiem par šo produktu. 
Uz jautājumiem atbild BALTA galvenais komercīpašuma un 
inženiertehnisko risku parakstītājs Regnārs Levenovičs.

ĪPAŠUMA APDROŠINĀŠANAS JAUNUMI

Vai BALTA piedāvā apdrošināt saules paneļus?

Jā. Saules paneļu apdrošināšana tiek piedāvāta kā 
privātpersonām, tā arī komercsegmenta klientiem.

Vai BALTA apdrošina arī saules paneļu parkus?

Jā. 

Pret kādiem riskiem saules paneļi tiek apdrošināti?

Kā praktiski jebkuram īpašumam, arī saules paneļiem tiek 
piedāvāta apdrošināšana pret standarta nosauktajiem vai 
visiem riskiem ar iespēju iekļaut aizsardzību arī pret 
īssavienojuma/ pārsprieguma radītiem bojājumiem.

Kuru no risku segumiem izvēlēties? Kas ir biežākie 
bojājumu cēloņi?

Statistiski biežākie cēloņi saules paneļu bojājumiem ir 
vētra, pārspriegums, sniega slodze. Retāk saules paneļi 
cieš no uguns, krusas, trešo personu prettiesiskas rīcības. 
Savukārt lielākās atlīdzības veido uguns un vētras radīti 
bojājumi.

Vai ikdienā sastopaties ar pieprasījumiem apdrošināt 
saules paneļus pret citiem, iepriekš neuzskaitītiem 
riskiem? 

Reti, bet tomēr tiek prasīts arī iekārtu salūšanas segums. 
Šeit es gribētu vērst uzmanību, ka ārvalstu tirgos  uzkrātā 
pieredze saules paneļu apdrošināšanā liecina, ka 
zaudējumi salūšanas riska dēļ nav plaši 

izplatīti. Ja sīkāk papēta saules paneļu uzbūvi, tad tiešām 
grūti iedomāties, kā varētu izpausties salūšanas risks. 
Attiecīgi neredzam nepieciešamību to apdrošināt. Turklāt 
augstāk uzskaitītie riski veido tuvu 90% no visu 
zaudējumu apjoma, kas nozīmē, ka tie arī ir galvenie 
apdrošināmie riski.
Saules parkiem, kur enerģijas ražošana ir galvenais 
biznesa virziens, iespējams apdrošināt arī 
uzņēmējdarbības pārtraukuma risku. 

Vai saules paneļu projektam jābūt apstiprinātam 
būvvaldē, lai to apdrošinātu?

Attiecībā uz mikroģenerāciju (ar jaudu līdz 11,1 kW, kas arī 
atbilst vairumam mājsaimniecībās uzstādīto saules 
paneļu), ja netiek pārbūvētas ēkas konstrukcijas, 
saskaņojums būvvaldē nav nepieciešams.
Lielākas jaudas projektiem gan nepieciešama 
projektēšana, saskaņojums būvvaldē, būvatļauja (tiesa, 
atsevišķos gadījumos būvvalde vērtēs tikai kabeļu 
pieslēguma izbūves sadaļu).

Vai apdrošināšanas nosacījumus ietekmē paneļu 
novietojums un uz jumtiem izbūvēti saules paneļi tiek 
vērtēti atšķirīgi kā uz zemes novietoti?

Jā, katra no situācijām ir ar saviem riska faktoriem. 
Ja runājam par komercsegmenta klientiem, kuriem paneļi 
novietota uz ēkas jumta, joprojām primāri tiek vērtēta 
saimnieciskā darbība ēkā. Taču ir arī citi ne mazāk svarīgi 
aspekti, piemēram, tas, vai bez pašas paneļu 
konstrukcijas ir veikts jumta tehniskā stāvokļa novērtē-
jums – proti, kā jumta konstrukcija spēs izturēt saules 
paneļu svara radīto slodzi. 



« ATPAKAĻ

Neveicot šādu izvērtējumu, ilgtermiņā varam sagaidīt 
problēmas ar jumta deformāciju (jo īpaši vecākām ēkām), 
nokrišņu ūdens iekļūšanu u.c. Līdzīgi ir ar zibens 
aizsardzības sistēmu, proti, paneļu uzstādīšana uz jumta 
vājina esošo zibens aizsardzības sistēmu (ja tāda vispār 
ir), un, lai tā arī turpmāk būtu efektīva, tā ir jāpārveido.
Savukārt uz lauka uzstādītām saules paneļu sistēmām 
aktuālāka riska novērtēšanai ir izvēlētā konstrukcija, uz 
kuras paneļi tiek novietoti, paneļu stiprinājumi (tiem jābūt 
sertificētiem), kā arī ieteicams izmantot būvkonstruktora 
pakalpojumus, lai saprastu, kādā dziļumā būtu jāveido 
pamati, un noteiktu citus parametrus.
Šie arī ir jautājumi, kurus vēlēsimies noskaidrot 
piedāvājuma sagatavošanai.

Vai BALTA piedāvā saules paneļu apdrošināšanu, ja 
pārējais uzņēmuma īpašums nav apdrošināts vai 
apdrošināts pie cita apdrošinātāja?

Jā, tāpat kā citus uzņēmuma pamatlīdzekļus, arī saules 
paneļus iespējams apdrošināt atsevišķi no pārējā 
īpašuma, lai gan no praktiskā viedokļa šādai īpašuma 
dalīšanai starp apdrošinātājiem nav redzamu ieguvumu. 
Arī privātpersonu apdrošināšanā saules paneļi var tikt 
apdrošināti neatkarīgi no ēkas vai mantas.

Attiecībā uz jau pieminēto zibens aizsardzības sistēmu 
– vai tā ir obligāta un vai BALTA ir kādi ieteikumi 
saistībā ar to?

Relatīvi vienkāršāk ir ar saules paneļiem, kas novietoti uz 
ēku jumtiem, jo attiecībā uz pašu ēku joprojām vadāmiem 
pēc Latvijas standarta būvnormatīviem. Citādi ir ar paneļu 
sistēmu uz lauka, kur mēdz izmantot gan aktīvo, gan 
pasīvo zibens aizsardzības sistēmu, turklāt būvvalde var 
akceptēt gan vienu, gan otru. Taču BALTA rekomendē un 
augstāk vērtēs saules parku ar pasīvo zibens aizsardzības 
sistēmu. 

Paturpinot par ar zibens izlādēm saistītiem riskiem: 
vai BALTA ir kādas prasības par papildu aizsardzības 
ierīču uzstādīšanu, lai mazinātu pārsprieguma vai 
īssavienojuma radītus bojājumus?

Saules paneļu sistēmā galvenā sastāvdaļa ir invertors, un 
invertoriem visbiežāk jau ir rūpnieciski iebūvētas 
automātiskās aizsardzības sistēmas. Ja tas tā ir, tad 
papildu aizsardzības sistēmas prasītas netiek. 

Vai varat nosaukt citus riska izvērtēšanas kritērijus, 
kuri ir būtiski piedāvājuma sagatavošanai? Īpaši, ja 
runājam par saules parkiem.

Jā, noteikti būtu jāsāk ar pašu vienkāršāko – precīzu 
atrašanās vietu, jo, kā jau minēju iepriekš, dabas stihijas ir 
viens no galvenajiem riskiem, tādēļ tas palīdzēs novērtēt 
potenciālo plūdu, vētras, sniega riskus. Novietojumam 
svarīgs ir ne tikai dabas stihiju faktors, bet arī tuvējā 
apkārtne: tas, vai objekts atrodas uzņēmuma teritorijā, 
apdzīvotā vidē vai klajā laukā. 

Ja klajā laukā, tad parādās jautājums par aizsardzību pret 
trešajām personām, kā arī pasākumiem, lai ierobežotu 
bojājumus kūlas dedzināšanas rezultātā.
Nākamais, ko vienmēr jautājam: iekārtu ražotājs, modelis, 
jauda u.c. parametri; to visu var aizstāt, iesniedzot 
apdrošinātājam iekārtu tehnisko specifikāciju. Taču pat 
kvalitatīvs produkts var radīt vilšanos, ja tas uzstādīts 
nekvalitatīvi, tādēļ mūs interesē arī projektētājs un 
montāžas darbu veicējs. Noteikti ņemsim vērā, ja darbus 
veicis nozarē zināms būvnieks ar atbilstošu pieredzi. 
Treškārt, pasākumi zibens aizsardzībai, bet to jau plašāk 
atbildēju kādā no iepriekšējiem jautājumiem.

Pieminējāt trešās personas. Vai BALTA ir kādas 
obligātās vai minimālās prasības attiecībā uz apsardzi? 
Un cik tas vispār ir aktuāli – vai kāds iedomāsies zagt 
saules paneļus?

Ņemot vērā, ka runājam par dažāda lieluma, novietojuma 
saules parkiem, vienu vienotu standartu nevarēšu 
nosaukt, jo tāda nav. Piemēram, ja saules paneļu parks ir 
izvietots vairāku hektāru platībā, nez vai tam būs žogs pa 
perimetru (un vai tas būtu racionāli?). Tomēr, ja runājam 
par maza un vidēja lieluma saules parkiem (pie maziem 
un vidējiem mēs varētu pieskaitīt parkus ar jaudu līdz 500 
kW), mēs sagaidām nožogojumu (vismaz 1,5m augstu), 
teritorijas apgaismojumu (taupām elektroenerģiju – 
veidojam to automātisku) un video novērošanu. Taču 
pastāvīga apsardzes ekipāžas klātesamība vai apsardzes 
signalizācijas uzstādīšana nav BALTA pamata drošības 
prasības.
Attiecībā uz zādzības risku, lai arī var izklausīties neticami, 
taču vēl ne tik senā pagātnē Rietumeiropa piedzīvoja 
vērienīgus saules paneļu zādzību viļņus. Vienlaikus 
nozares speciālisti Latvijā apstiprina, ka zādzības pie 
mums līdz šim nav novērotas. Drīzāk aktuāli var būt 
atsevišķi vandālisma gadījumi.

Vai iespējams apdrošināt arī lietotus saules paneļus?

Esmu dzirdējis par atsevišķiem gadījumiem, kuros tiek 
izmantotas importētas, lietotas iekārtas, to komponentes. 
No šādu objektu apdrošināšanas pilnīgi noteikti 
atturēsimies.

Vai, lai saules parku apdrošinātu, saules paneļiem 
nepieciešama regulāra apkope, līgums par 
apkalpošanu ar servisa kompāniju? 

Nē, saules paneļiem nav regulāri nomaināmo detaļu vai 
strikts to apkopju grafiks, kā arī apkalpošanas līgumi par 
saules parku apkopēm nav šā brīža tirgus prakse. 
Protams, ir uzņēmēji, kas izvēlējušies tādus noslēgt, bet 
tie drīzāk uzskatāmi par izņēmuma gadījumiem. Līdz ar to 
apkopes līguma neesamība netiek vērtēts kā negatīvs 
faktors un nav šķērslis apdrošināšanas līguma 
noslēgšanai. 

Lai uzzinātu vairāk par saules paneļu 
apdrošināšanu, vērsies pie savas BALTA 
kontaktpersonas.



Vai Tava klienta īpašuma apdrošinājuma summa ir pietiekama?
Nav noslēpums: pasaules nestabilās ekonomiskās situācijas dēļ cenas pieaug gandrīz visam, arī būvniecība nav 
izņēmums. Jaunākie Centrālās statistikas dati parāda, ka gada laikā Būvniecības izmaksu līmenis ir pieaudzis jau 
par 21,3%.

ĪPAŠUMA APDROŠINĀŠANAS JAUNUMI

Diemžēl straujā inflācija skar ne tikai tos, kuri būvē un remontē, bet arī tos, kuri neko nebūvē un pat neplāno to darīt. Tā 
skar ikvienu, kurš apdrošina savu īpašumu, jo ēkas tiek apdrošinātas to atjaunošanas vērtībā. Tāpēc arī ēkas 
apdrošināšanas summai jābūt tādai, lai pietiktu naudas tās uzbūvēšanai no jauna, ja rastos tāda nepieciešamība. Patla-
ban, kad būvniecības inflācija arvien turpina pieaugt, ieteicams izvēlēties lielāku – pietiekošu apdrošinājuma summu, 
varbūt samaksāt nedaudz vairāk par apdrošināšanu, bet justies pasargātam, ja nelaime tiešām notiek, lai beigu beigās 
nesanāk tā, ka īpašuma atjaunošanai nepieciešamā summa jau pēc pusgada būtiski pārsniedz polisē sākotnēji norādīto 
apdrošinājuma summu. Rezultātā līdzekļi pilnīgai ēkas atjaunošanai var nepietikt.

Pēdējo mēnešu laikā vairākos gadījumos ir bijusi situācija, kad, iestājoties apdrošināšanas gadījumam, apdrošinājuma 
summa nesedz visas šī brīža izmaksas. 

Kā piemērus varam minēt:

• Ēkas apdrošinājuma summa 866 EUR/m2. Pēc negadījuma atjaunošanas kopējā tāme bija 1017 EUR/m2 + derīgās 
atliekas aptuveni 30 000 EUR. Kopējā summa uz kvadrātmetru – 1274 EUR.

• Ēkas apdrošinājuma summa 850 EUR/m2. Īpašums pilnībā nodedzis un atjaunošanas izmaksas veidoja 1347 EUR/m2. 
Rezultātā klientam nācās piemaksāt vairāk nekā 110 000 EUR, lai māju pilnībā atjaunotu.

Lai pasargātu klientus no šādām nepatīkamām situācijām, aicinām pievērst uzmanību klientu nekustamā 
īpašuma apdrošinājuma summām. No jūlija jau esam paaugstinājuši minimālo ieteicamo 
apdrošinājuma summu uz 1400 EUR par 1m2, taču, ja ēka būvēta no augstākas kvalitātes 
materiāliem, tad arī ar šo summu var nepietikt. 

Atceries iekļaut apdrošinājuma summā arī uzstādīto saules paneļu vai jaunās apkures sistēmas 
izmaksas, ja iepriekšējais klienta novērtējums ir bijis bez šīm iekārtām. Piemēram, ja mainīts gāzes 
katls, kurš maksāja 5000 EUR, uzstādot siltumsūkni par 15 000 EUR, tad apdrošinājuma summu vajadzētu 
palielināt par 10 000 EUR.

« ATPAKAĻ
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Ņemot vērā paaugstināto uguns riska iestāšanos, informējam, ka koka karkasa vai koka guļbūves ēkām ar salmu, 
meldru, niedru, lubiņu jumtiem sistēmā parādīsies sekojoša atruna:

“Apdrošinājuma ņēmējs ir informēts un akceptē, ka apdrošināšanas segums uguns riskam ēkām, kurām ir lubu, meldru, 
salmu vai niedru jumts, ir spēkā tikai tad, ja ēkas skurstenim ir uzstādīts dzirksteļu tvērējs un skursteņa tīrīšana tiek 
veikta  atbilstoši Ministru kabineta 19.04.2016. noteikumos Nr. 238 “Ugunsdrošības noteikumi” noteiktajam.”

Papildus riska izvērtēšanai varam pieprasīt sekojošu informāciju:

• Aktuālās apdrošināmā objekta fotogrāfijas
• Vai ēkas skurstenim ir uzstādīts dzirksteļu tvērējs?
• Vai skursteņa tīrīšana tiek veikta atbilstoši MK noteikumos Nr. 238 noteiktajam?
• Skursteņslauķa akts no pēdējās skursteņa pārbaudes
• Vai jumtam tiek regulāri veikta apkope? Kad pēdējo reizi tā tika veikta (meldru, salmu, niedru jumtiem veic 

bojātā slāņa noņemšanu, aizstāšanu)?

Jauna atruna par koka karkasa vai koka guļbūvju 
jumta segumiem

ĪPAŠUMA APDROŠINĀŠANAS JAUNUMI



PRODUKTU JAUNUMI

Atruna KASKO līgumos par 
fotogrāfiju pievienošanu

Jau no 4. jūlija KASKO apdrošināšanas līgumi ir 
papildināti ar atrunu, kas nosaka paaugstinātu 
klienta paša risku gadījumos, kad tas nav izpildījis 
pārdevēja nosūtīto uzdevumu par foto pievienošanu. 

TRANSPORTA APDROŠINĀŠANAS JAUNUMI

Mūsdienās arvien biežāk komunikācija ar klientu notiek attālināti, un arī KASKO apdrošināšanas līgumiem 
nepieciešamās fotogrāfijas tiek nodrošinātas, klientiem pašiem fotografējot savu transportlīdzekli. Tas nozīmē, ka 
mums, BALTA, pielāgojoties šai tendencei, jānodala atbildība, kur patlaban par fotogrāfiju esamību atbild pārdevēji. 
Proti – gadījumos, kad klientam pašam jānodrošina fotogrāfiju esamība, jāparūpējas, lai arī klients būtu ieinteresēts 
veikt šo pienākumu, jo attālinātas apkalpošanas gadījumā pārdevējs nevar ietekmēt fotogrāfiju esamību. 

Pirms gada 50% jaunslēgumu polisēm bija nekorektas vai pat nebija vispār pirmsapskates fotogrāfijas. Ieviešot DriveX 
sistēmu un veicot regulāru monitoringu, esam sasnieguši situāciju, kad foto ir jau 70% jaunslēgumu polisēm. Ar katru 
mēnesi šis rezultāts uzlabojas. Arī brokeru vidū vērojam pozitīvas tendences – ir brokeru kompānijas, kur redzam 
100% foto pievienošanu, bet tomēr ir arī daži partneri, kur procents ir pat zem 20%.

Ņemot vērā tirgus situāciju, šī ir viena no aktivitātēm, kurai šogad īpaši pievēršam uzmanību, un ne par velti, jo foto 
neesamība vai to nepietiekama kvalitāte pērn BALTA izmaksājusi vairāk nekā 300 000 EUR un 200 klienti palika 
neapmierināti, jo atlīdzība foto trūkuma dēļ tika ierobežota.

Šis ir rādītājs, ko varam kopīgi uzlabot, lai klientu pieredzes ceļš ar BALTA būtu patīkamāks. Tāpat atgādinām: ja 
pārdevējs nenosūta DriveX uzdevumu klientam, tad fotogrāfiju neesamība ir pārdevēja/ brokera atbildība un šādos 
gadījumos mums ir tiesības, izmaksājot atlīdzību klientam, vērsties regresā pret pārdevēju/ brokeri. Aicinām šo ziņu 
uztvert atbildīgi un KASKO foto pievienot uzreiz pie polises noslēgšanas!

Lūdzam pievērst uzmanību šīm izmaiņām un skaidrot 
šo nosacījumu klientiem!

Ekrānšāviņš no DriveX uzdevuma klientam

« ATPAKAĻ



BALTA jauns sadarbības partneris – GREEN WAVE

Lai padarītu klientiem ērtāku pakalpojuma “Palīdzība uz ceļa” pieteikšanu un 
paplašinātu iespējas sazināties ar palīdzības sniedzēju, esam uzsākuši 
sadarbību ar jaunu partneri GREEN WAVE, kas turpmāk nodrošinās “Palīdzība 
uz ceļa” pakalpojumu mūsu klientiem.

Klientam pašam caur BALTA mobilo lietotni vai interneta vietni ir iespēja 
izsaukt “Palīdzība uz ceļa” pakalpojumu un sekot līdzi, cik tuvu jau ir 
palīdzība, kā arī sazināties ar šoferi, līdzīgi kā tas ir taksometru lietotnēs. 

Joprojām palīdzības uz ceļa gadījumā klientus aicinām sazināties ar 
pakalpojumu sniedzēju, zvanot uz BALTA atlīdzību tālruni 67533375 un 
izvēloties piedāvājumu “Autopalīdzība vai tehniskā konsultācija”.

TRANSPORTA APDROŠINĀŠANAS JAUNUMI

« ATPAKAĻ

Ekrānšāviņi no BALTA mobilās lietotnes



PRODUKTU JAUNUMI

2022. gada veselības apdrošināšanas izaicinājumi

Strauji augošā inflācija ietekmējusi arī medicīnas pakalpojumu cenas un līdz ar to 
arī veselības apdrošināšanas segmentu., kas savukārt tieši ietekmē veselības 
apdrošināšanas produktu. Tāpēc aicinājām uz sarunu BALTA Stratēģisko klientu 
attiecību vadītāju Intu Hmeļņiku par izaicinājumiem veselības apdrošināšanā no 
apdrošinātāja puses.

VESELĪBAS APDROŠINĀŠANA

Kādas ir tendences ar veselības apdrošināšanu uzņēmumos – ko izvēlas uzņēmēji?

Neskatoties uz pēdējo divu gadu ārkārtīgi sarežģītajiem ekonomiskajiem apstākļiem,  veselības apdrošināšana 
uzņēmumos joprojām turpina būt viens no svarīgākajiem darbinieku motivēšanas veidiem. Pieprasījums pēc veselības 
apdrošināšanas pakalpojuma arvien pieaug, jo ar tās palīdzību darba devējs var daudz visaptverošāk atbalstīt darbiniekus, 
nekā tas būtu, piemēram, samaksājot prēmiju. Turklāt nodokļu atvieglojumi nozīmē, ka tas ir arī finansiāli izdevīgi pašam 
darba devējam. Darba devēji izprot lomu, kāda darbinieku piesaistē un lojalitātes stiprināšanā ir labai veselības 
apdrošināšanas polisei. Darbinieku veselības apdrošināšana ir mūsdienīgs veids, kā uzņēmumiem īstenot uzreiz divas 
būtiskas lietas: veicināt darbinieku veselības un dzīves kvalitāti un sekmēt sava biznesa konkurētspēju un ienākumus, jo 
tikai vesels darbinieks var būt produktīvs un efektīvs. Veselības apdrošināšanu novērtē arī darba ņēmēji –  BALTA pērn 
veiktais pētījums* liecina, ka, izvēloties darba devēju, 88% Latvijas iedzīvotāju ir svarīgi tas, vai darba devējs piedāvā 
veselības apdrošināšanas polisi.

Diemžēl straujā veselības aprūpes pakalpojumu cenu kāpuma dēļ, kas nereti mērāms divciparu skaitlī, ir pieaugušas arī 
apdrošināšanas prēmijas. Interesanti, ka veselības apdrošināšanas tirgus ir dinamisks – piemēram, pirms diviem gadiem 
Covid-19 pandēmijas ietekmē bija vērojama pilnīgi pretēja situācija, kad prēmiju līmenis nemainījās vai pat krita, toties 
segums paplašinājās. Daudzi uzņēmēji izprot aktuālo situāciju un ir gatavi palielināt investīciju, lai saviem darbiniekiem 
nodrošinātu tādu apdrošināšanas segumu, kas atbilst viņu prasībām un ieradumiem, piemēram, piedāvājot 
zobārstniecības pakalpojumus, ambulatorās rehabilitācijas, sporta nodarbību un vakcinācijas apmaksu, medikamentu 
iegādi u. c. pakalpojumus. Ir darba devēji, kuri ekonomiskās krīzes ietekmē patlaban vairs nespēj piedāvāt saviem 
darbiniekiem tikpat labu segumu, kāds tas bija iepriekš, tomēr kopumā šī gada veselības apdrošināšanas tirgus izaugsme 
14% apmērā liecina, ka ir salīdzinoši maz to darba devēju, kuri izvēlas ietaupīt uz darbinieku veselības apdrošināšanas 
rēķina.

Mūsu kā apdrošinātāju uzdevums un vienlaikus izaicinājums ir kopā ar klientu meklēt kompromisu starp uz
ņēmuma iespējām un segumā iekļautiem pakalpojumiem. Pēdējā laikā daudzi kā risinājumu izmanto pāreju uz 
līdzmaksājuma programmām. 



Ar kādiem sarežģījumiem saskaras apdrošinātājs, piedāvājot veselības apdrošināšanu uzņēmumiem? 

Vislielākais veselības apdrošināšanas izaicinājums gan apdrošinātājiem, gan klientiem, līdzīgi kā citās nozarēs, patlaban ir 
maksas ārstniecības pakalpojumu cenu straujā inflācija, kura dažos segmentos ir mērenāka, bet citos, piemēram, 
zobārstniecībā, īpaši augsta. Šajos apstākļos daudzu uzņēmumu īstenotā pāreja uz līdzmaksājumu veselības 
apdrošināšanas programmām ir loģiska un saprotama. Medicīnas pakalpojumu sniedzēji pārsvarā izprot esošo situāciju 
valstī un ir vērsti uz abpusēji izdevīgu, produktīvu sadarbību. Mēs  daudz laika veltam sarunām ar ārstniecības iestādēm un 
labāko risinājumu meklēšanai sadarbības līgumu ietvaros, lai nodrošinātu uzņemtās saistības pret apdrošinātajiem 
klientiem. 

Veselības apdrošināšanas polises līdz zināmai summai netiek apliktas ar nodokļiem, taču šis slieksnis ir salīdzinoši 
zems un pieejamās polises ir ar diezgan pieticīgu segumu, ja uzņēmums nav gatavs maksāt papildus nodokļus. Vai ir 
bijušas diskusijas par tās paaugstināšanu?

Darba devējs ir tiesīgs iegādāties veselības apdrošināšanu saviem darbiniekiem par jebkuru summu, taču, ja polises cena 
pārsniedz noteikto neapliekamo summu – 426,86 eiro gadā, par lielāku summu jāmaksā nodoklis, ko nosaka likuma “Par 
iedzīvotāju ienākuma nodokli” 8. pants. Daļa privātuzņēmumu nevēlas vai arī nevar atļauties maksāt papildu nodokļus.
 
Savukārt valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 37. pants līdz šim noteica, ka 
amatpersonas (darbinieka) veselības apdrošināšanas prēmija nedrīkst pārsniegt pusi no normatīvajos aktos par 
iedzīvotāju ienākuma nodokli noteiktā apmēra, un šī norma atcelta tikai no šī gada 1. jūlija, nosakot, ka prēmijas limits ir 
vienāds ar nodokļu neapliekamo summu. Kopumā grozījumi uzlabojuši situāciju valsts un pašvaldību iestāžu 
darbiniekiem, lai gan jāņem vērā, ka nereti šis prēmijas kāpums faktiski kompensē maksas medicīnas pakalpojumu 
inflāciju vairāku gadu garumā, nevis ļauj ievērojami palielināt apdrošināšanas segumu. 

Pēdējos gados aktuāla ir diskusija par ar nodokļiem neapliekamās summas palielināšanu, lai uzņēmēji varētu saviem 
darbiniekiem piedāvāt iespējami labāku veselības apdrošināšanas segumu un vienlaicīgi saņemtu nodokļu atvieglojumus. 
Šīs diskusijas pamatā ir nepārtraukts cenu kāpums veselības aprūpes jomā, jo patlaban par vienu un to pašu 
apdrošināšanas prēmiju pieejamais apdrošināšanas segums vairs nav tāds, kāds tas bija pirms 10 gadiem. Tomēr sarunas 
diemžēl nav rezultējušās likumiskās izmaiņās. 

Kā veidojas apdrošināšanas prēmijas summa? 

Jāņem vērā, ka apdrošināšanas prēmiju veido virkne riska faktoru, tostarp uzņēmuma darbības nozare, riska grupas, 
vēsturiskā informācija utt., aprēķinos iekļaujot arī konkrētā perioda pakalpojumu izmaksas. Tādēļ ir normāla un ierasta 
prakse, ka dažādiem uzņēmumiem ar atšķirīgu riska informāciju vienāda seguma prēmijas var ievērojami atšķirties. Tomēr 
kopumā jāuzsver – ja pirms pāris gadiem polise, kas maksā 426,86 eiro, tika vērtēta kā augstākā līmeņa polise, ietverot 
labu pamatprogrammu un virkni papildprogrammu (piemēram, medikamentu iegāde, zobārstniecība, ambulatorā 
rehabilitācija utt.), patlaban maksas medicīnas pakalpojumu inflācijas ietekmē apdrošinātājiem tajā iespējams ietvert 
ierobežotāku segumu. 

Vai ir kompānijas, kas atļaujas arī dārgākas polises saviem darbiniekiem, tādējādi piekrītot samaksāt papildus 
summu nodokļos?

Protams, ir gana daudz uzņēmumu, kuri iegādājas polises ar prēmiju virs šīs summas, un to skaitam ir tendence pieaugt. 
Galvenokārt tie ir IT uzņēmumi, auditorfirmas, bankas u.tml. sfēru uzņēmumi. Veselības apdrošināšanas polišu iegāde un 
piešķiršana uzņēmumos atšķiras, un to nosaka katra uzņēmuma politika, finansiālās iespējas un darbinieku 
apdrošināšanai pieejamie līdzekļi.

Pašas lētākās polises paredz tikai pacienta iemaksas izdevumu segšanu, un to skaits BALTA portfelī ir pavisam neliels. 

* Aptauju veicis Norstat 2021. gada oktobrī, aptaujājot 1011 Latvijas iedzīvotāju 18–74 gadu vecumā.
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ZIŅAS ĪSUMĀ

Veselības apdrošināšanas garantijas vēstules elektroniski
Sadarbībā ar Atlīdzību departamentu ir izstrādāts un klientiem pieejams risinājums, ar kura palīdzību klientu 
pašapkalpošanās portālā iespējams noformēt veselības apdrošināšanas garantijas vēstules pieteikumu 
elektroniskā veidā, pievienojot ārsta nosūtījumu un plānotā pakalpojuma izcenojumu – tāmi.

Izmaiņas OCTA likumā un pārdošanas procesā
No 1. jūlija stājās spēkā izmaiņas OCTA likuma 9.2 pantā. Lai izpildītu jaunās likuma prasības, esam ieviesuši 
izmaiņas pārdošanas procesā un ieviesuši jaunus laukus nepieciešamo datu tiešai norādīšanai.

Mājdzīvnieku apdrošināšanas atlīdzības – tagad arī elektroniski
Esam papildinājuši WEB pieteikumu iespējas – tagad balta.lv un BALTA mobilajā lietotnē iespējams pieteikt 
atlīdzību arī par mājdzīvnieku apdrošināšanas gadījumiem. Patlaban jau vairāk nekā 90% mājdzīvnieku 
atlīdzību pieteikumu tiek reģistrēti tiešsaistē.

Pašapkalpošanās risinājumi arī angļu valodā
Visiem BALTA pašapkalpošanās risinājumiem tiek nodrošināta iespēja tos izmantot arī angļu valodā.

Atgādinām, ka minētie dati tiek dzēsti, 
iestājoties kādam no sekojošiem 
notikumiem:
• polise ir noziņota uz LTAB,
• piedāvājumam ir beidzies derīguma 

termiņš (45 dienas no pirmās versijas 
izveidošanas datuma).

« ATPAKAĻ



BALTA JAUNUMI

BALTA bruto parakstīto prēmiju apjoms 2022. gada pirmajos sešos 
mēnešos sasniedz 70,6 miljonus eiro

“Līdz šim 2022. gads nedzīvības apdrošināšanas tirgum, līdzīgi kā citām
 nozarēm, ir bijis izaicinājumiem pilns, nesot nozīmīgas izmaiņas, kur 
Putina režīma iebrukumam Ukrainā ir gan tieša, gan netieša ietekme. 
Tiešā ietekme s¬¬¬aistīta ar apdrošināšanas darbības pārtraukšanu attiecībā 
uz sankcionētiem uzņēmumiem, kā arī apdrošināšanas risku darbības ierobežošanu 
attiecībā uz Krievijas, Baltkrievijas un atsevišķos gadījumos arī Ukrainas teritorijas risku segumiem. Daudz 
nozīmīgāka ir netiešā ietekme, kas kopā ar citiem faktoriem rezultējusies straujā inflācijā, būtiski ietekmējot 
apdrošināšanas atlīdzību aspektu un liekot apdrošinātājiem nopietni pievērsties rentabilitātes izaicinājumiem,” 
stāsta Īans Kenedijs (Iain Kennedy), BALTA valdes priekšsēdētājs.

Kā norāda Ī. Kenedijs, cenu pieaugums ievērojami skāris tādas jomas kā būvniecība, medicīniskās aprūpes 
pakalpojumi, kā arī auto remonta servisu industrija, attiecīgi ietekmējot īpašuma, veselības, transporta produktu 
apdrošināšanas un citu produktu veidu atlīdzības. 

Pieaugošais atlīdzību līmenis jeb tas, cik lieli ir atlīdzību uzdevumi no klientu iemaksātajām prēmijām, savukārt 
negatīvi ietekmē apdrošinātāju rentabilitāti. BALTA peļņa 2022. gada sešos mēnešos salīdzinājumā ar to pašu 
periodu pērn samazinājusies par 27,1%, sasniedzot 3,6 miljonus eiro.

BALTA valdes priekšsēdētājs kā nozares aktualitāti uzsver arī to, ka, investīciju procentu likmēm un ieguldījumu 
atdevei pieaugot, finanšu iestādēm (t. sk. apdrošinātājiem) uz laiku veidojas īstermiņa pārvērtēšanas zaudējumi. 
Tas pārsteidzis daļu tirgus spēlētāju gan Latvijā, gan Eiropā un radījis būtiskus izaicinājumus, lai papildinātu pašu 
kapitāla apjomu, kas nodrošinātu atbilstību maksātspējas normai. “Eiropas Savienības ieviestās maksātspējas 
normas Solvency II prasības apdrošinātājiem paredz augstākas kapitāla prasības atbilstoši riskiem, kuriem 
pakļauts apdrošinātājs. BALTA šīm prasībām ir labi sagatavojusies, jo esam veikuši atbildīgu kapitāla pārvaldību un 
izveidojuši rezerves neparedzētiem gadījumiem, turklāt šo prasību rezultātā arī Latvijas apdrošināšanas nozare 
kopumā ir stabilāka, nekā tā bija pirms šo normu ieviešanas,” prasību ietekmi uz vietējo tirgu komentē Ī. Kenedijs.
Komentējot aktualitātes galvenajos apdrošināšanas produktu veidos, BALTA valdes priekšsēdētājs uzsver, ka 
augstās nenoteiktības apstākļos, kas īpaši raksturīgi pēdējiem diviem gadiem, apdrošinātāja prioritārais uzdevums 
ir pildīt savas saistības pret klientiem un darīt to pēc iespējas visaptveroši, piedāvājot apdrošināšanas produktu 
segumu, kas vislabāk pasargās klientu no iespējamiem riskiem. 

“Ceļojumu apdrošināšanā joprojām ļoti aktuāli ir ar Covid-19 saistītie risku segumi, savukārt īpašuma 
apdrošināšanā patlaban būtiskākais ir jautājums par apdrošinājuma summu celšanu, jo straujā inflācija būvniecībā 
nozīmē to, ka daudzos gadījumos ar apdrošinājuma summām, ko klients bija noteicis pirms pusgada vai pat diviem 
mēnešiem, var nepietikt, ja ar īpašumu kas atgadītos šodien. Tāpēc mūsu uzdevums ir nepieciešamību pārskatīt 
apdrošinājuma summas skaidrot gan klientiem, gan sabiedrībai kopumā, uzsverot, ka tas nav jautājums par 
apdrošinātāju vēlmi palielināt prēmijas, bet gan par to, kā labāk pasargāt klientu, lai brīdī, ja notiek atlīdzības 
gadījums, apdrošināšanas summa būtu pietiekama īpašuma pilnīgai atjaunošanai,” apdrošināšanas nozares 
galvenās aktualitātes rezumē Ī. Kenedijs.

BALTA izaugsme šī gada pirmajos sešos mēnešos 
bijusi 19,2%, uzņēmuma bruto parakstīto prēmiju 
apjomam sasniedzot 70,6 miljonus eiro*. 



BALTA neto piekritušo atlīdzību apjoms pirmajā pusgadā bija lielākais līdz šim BALTA vēsturē, kas sasniegts tādā 
periodā – 34,5 miljoni eiro.

BALTA valdes priekšsēdētājs norāda, ka pozitīvi vērtējams tas, ka pirmajā pusgadā ievērojami turpina pieaugt 
īpašuma apdrošināšanas apjomi – BALTA izaugsme šajā produktā sešos mēnešos bijusi 15,6% apmērā. Savukārt 
vislielākā izaugsme bijusi ceļojumu apdrošināšanā, kuras apjomi pēc Covid-19 ierobežojumu atcelšanas pirmajā 
pusgadā pieauguši par gandrīz  99%. Tāpat BALTA bruto parakstīto prēmiju apjomi pieauguši arī veselības 
apdrošināšanā (15,8%) un KASKO apdrošināšanā (23,1%).

“Izaugsmes rādītāji pa produktu veidiem apliecina, ka sabiedrības izpratne par finansiālo drošību un vēlme pēc 
stabilitātes arvien turpina augt. Iespējams, sava loma bijusi Covid-19, kas licis aizdomāties par iepriekš neak-
tuāliem jautājumiem, bet noteikti jāuzteic arī apdrošināšanas nozares aktivitāte, informējot un izglītojot sabiedrību 
par drošības un prevencijas jautājumiem. Tas arī lielā mērā atsaucas uz vēl vienu nozares aktualitāti – ilgtspējas jeb 
ESG (angļu val. Environmental, Social and Governance) jomu, apdrošinātājiem savā darbībā vēršot arvien lielāku 
uzmanību uz vides, sociālo un pārvaldības faktoru kopumu. Jāteic, ka, pateicoties nozares stingrajai regulācijai, 
apdrošināšanas jomas specifikai un pašu iniciatīvai, mēs jau esam paveikuši krietnu darbu, ko apliecina arī šogad 
saņemtais platīna kategorijas novērtējums Latvijas uzņēmumu “Ilgtspējas indeksā”. Tomēr apzināmies, ka vēl ir 
daudz darāmā, lai ne tikai paši uzstādītu ilgtspējas latiņu apdrošināšanas nozarē, bet uz atbildīgu rīcību iedvesmo-
tu arī klientus, partnerus un sabiedrību kopumā,” saka Ī. Kenedijs.

Saskaņā ar Latvijas Apdrošinātāju asociācijas (LAA) datiem par nedzīvības apdrošinātājiem un dzīvības 
apdrošinātāju veselības un nelaimes gadījumu produktiem BALTA 2022. gada pirmajā pusgadā spējusi audzēt 
tirgus daļu, sasniedzot 27,3%.

* Bruto parakstītās prēmijas pirms OCTA atskaitījumiem

Ar prieku un lepnumu paziņojam, ka BALTA joprojām turpina ieņemt ilgtspējas līdera lomu apdrošināšanas 
nozarē un ir viens no visaugstāk novērtētajiem uzņēmumiem visā Latvijas biznesa vidē, jo jau ceturto reizi 
Latvijas uzņēmumu Ilgtspējas indeksā tikām apbalvoti ar prestižo platīna kategorijas novērtējumu.

Ilgtspēja līdz ar mūsdienu pasaulē valdošajām aktualitātēm un tendencēm, jo īpaši klimata pārmaiņu kontekstā, 
iegūst arvien lielāku vērtību un arī jaunu nosaukumu – “ESG”, kas apzīmē vides (environment), sociālo (social) un 
pārvaldības (governance) faktoru apkopojumu uzņēmumā. Mēs, BALTA, jau iepriekš esam šiem faktoriem 
pievērsuši pastiprinātu uzmanību, ko apliecina arī mūsu rezultāti - Latvijas uzņēmumu “Ilgtspējas indeksā” pēdējos 
4 gadus esam iekļauti augstākajā – platīna – kategorijā. Mūsu apņemšanos ilgtspējas jomā vistiešāk apliecina fakts, 
ka ESG kā viens no pīlāriem ir iekļauts arī BALTA 2024 jaunajā biznesa stratēģijā. 
Mēs tveram korporatīvo sociālo atbildību kā atbildīgu resursu vadību un tādu brīvprātīgu biznesa iniciatīvu 
īstenošanu, kas dod pozitīvu ieguldījumu vides aizsardzībā, tirgus attiecībās, darba vidē un sabiedrībā kopumā.

Kā vadošā apdrošināšanas sabiedrība Latvijā BALTA rīkojas kā atbildīgs sabiedrības loceklis, sniedzot vērtīgu 
ieguldījumu iedzīvotāju labklājības vairošanā, ne tikai atbalstot biznesa attīstību un rūpējoties par saviem 
darbiniekiem un klientiem, bet arī īstenojot projektus, kas dod kopēju labumu sabiedrībai un stiprina attiecibas ar 
vietējām kopienām.

Ar mūsu korporatīvās sociālās atbildības sniegumu 2021. gadā aicinām iepazīties ŠEIT.

Platīns Ilgtspējas indeksā – jau atkal mūsu!

https://www.balta.lv/uploads/FAILI/Gada_parskati/BALTA-korp-soc-atbild-parskats-2021.pdf


Jūs jau, iespējams, atceraties, ka, turpinot tradīciju ierasto svētku apdāvināšanos pārvērst kopīgi paveiktā labā 
darbā, šogad kļuvām “zaļāki”, pievienojoties Lielās talkas kustībai, lai kopā apzaļumotu Latviju. Pavasarī Lielās 
talkas ietvaros palīdzējām sakopt Brīvdabas muzeja teritoriju un simboliski iestādījām mūsu Latvijas apzaļu-
mošanas akcijas pirmo koku – kadiķi, kas simbolizē ne tikai mūžzaļu vitalitāti, bet arī sīkstumu un izturību jebkādos 
apstākļos.

Pasaules talkas ietvaros 16. septembrī BALTA darbinieki kopā ar ģimenēm un Lielo talku apguva zinības par Latvijas 
mežiem un mācījās stādīt kokus, kā arī iestādīja 2000 koku un krūmu stādus Ogre novadā, lai mūsu valsts būtu 
zaļāka un skaistāka it visiem. Savukārt 17. septembrī Pasaules talkā Bišumuižā tika iestādīts pēdējais koks projekta 
ietvaros – sarkanlapu ozols – kuru BALTA uzdāvināja Latvijas Paralimpiešu komitejai.

Lai labais vairo labo! 

BALTA sadarbībā ar Lielo Talku šogad Latvijā iestāda vairāk 
nekā 2000 koku    
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IEPAZĪSTI BALTA DARBINIEKUS

Iepazīsti Stratēģisko klientu 
attiecību vadītāju Vikiju Purmali!

« ATPAKAĻ

BALTA strādāju jau 11 gadus. Gluži kā skolēniem arī man darba gaitas sākās 1. septembrī un gluži kā 
pirmklasniekam arī man apdrošināšana tajā brīdī bija kas pilnīgi jauns.

Pa šiem gadiem BALTA noteikti esmu guvis neatsveramu pieredzi, piedzīvojis vairākas strukturālās izmaiņas, BALTA 
īpašnieku maiņu un trīs BALTA prezidentu vadības stilus – piedzīvots ir daudz.

Es noteikti esmu no tiem cilvēkiem, kuri ikdienā strādā ar pārliecību, ka BALTA ir apdrošinātājs nr.1 Latvijā, un tas ir 
ne tikai pateicoties labiem produktiem, bet lielā mērā pateicoties tieši cilvēkiem, kuri šeit strādā, kolēģiem, kuri ir 
atsaucīgi un vienmēr gatavi palīdzēt viens otram. Lai gan, protams, ikdienā, strādājot ar lieliem klientiem ar 
specifiskām prasībām, reizēm gribētos būt vēl mazliet elastīgākiem un iztikt pavisam bez birokrātijas

Es neesmu no cilvēkiem, kas lēmumus pieņem impulsīvi, nedz darbā, nedz arī ikdienas sadzīvē. Mani drīzāk 
raksturo rūpīga izpēte un analīze, pēc kuras izvēlos labāko risinājumu. Draugu lokā man jau iegūta reputācija, ka, ja 
Vikijs kaut ko izlēmis iegādāties, tad tas noteikti ir kārtīgi pārbaudīts, visa iespējamā informācija izlasīta un testi 
veikti! Tā, piemēram, mūsu mājas palīgs – grīdas tīrīšanas/mazgāšanas robota modelis – nu jau ir daudzās mūsu 
draugu un pat kaimiņu mājās.

Esmu viens no tiem, kurš kopumā nevar mierīgi nosēdēt un neko nedarīt. Brīvajā laikā labprāt izbraucu kādu 
līkumu ar velosipēdu vai vienkārši pastaigājos. Man ir kolēģi, kuriem patīk iet pārgājienos pa mežiem, gar jūru, 
izbaudīt dabu. Man ir pretēji – esmu gatavs stundām ilgi staigāt pa man nezināmiem pilsētu rajoniem, apskatot tos 
un brīnoties, ko cilvēki ir izveidojuši. Ne vienmēr tas patīk maniem ceļojuma biedriem. Pēdējo reizi, kad biju 
Ņujorkā un ceļabiedriem jau bija apnicis staigāt pa pilsētu, es iekāpu metro un aizbraucu izstaigāt kādu vēl 
neredzētu pilsētas rajonu.

Novēlu visiem neapstāties un vienmēr būt kustībā!




