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LIELĀ INTERVIJA

Intervija ar Latvijas Apdrošinātāju asociācijas prezidentu Jāni Abāšinu par aktualitātēm 
apdrošināšanas nozarē

Pēdējie gandrīz divi gadi visā pasaulē cilvēkiem mācījuši pielāgoties un iet līdzi laikam, arī 
apdrošināšanas nozarei. Par to, kā apdrošinātājiem gājis, ar kādiem izaicinājumiem nācies sastap-
ties, ar kādām tendencēm iezīmējies pēdējais gads – par šo un daudz ko citu gada nogalē aicinājām 
uz sarunu Latvijas Apdrošinātāju asociācijas prezidentu Jāni Abāšinu. Ar šo arī aizsākam jaunu 
rubriku “Lielā intervija”, kur katru reizi aicināsim kādu apdrošināšanas nozares pārstāvi aprunāties 
par aktualitātēm.

LASĪT VAIRĀK

Šī gada lielākā atlīdzība nozarē – 2,23 miljoni 
eiro
Par pērn ugunsgrēkā nopostītajiem cūku fermas “Apriķi 
Bacon” kompleksiem tās īpašniekam SIA “Nygaard 
International” BALTA izmaksājusi 2,23 miljonus eiro, 
kas ir viena no šogad lielākajām apdrošināšanas 
atlīdzībām nozarē. Šis ugunsgrēks ir viens no postošā-
kajiem, kas uzņēmumiem piederošā īpašumā Latvijas 
teritorijā piedzīvots pēdējo gadu laikā.

LASĪT VAIRĀK

2021. gada KASKO apdrošināšanas tendences

Par pēdējā laika tendencēm KASKO apdrošināšanas 
jomā stāsta BALTA Transporta produktu un risku 
parakstīšanas pārvaldes vadītājs Kristaps Liecinieks.

Arī šogad mēs, BALTA, turpinām aizsākto tradīciju, 
un līdzekļus, kas ierasti tiek tērēti Ziemassvētku 
dāvanām, novirzīsim kādam labam darbam sabie-
drības labā. Lasi vairāk, lai uzzinātu, kā plānojam 
padarīt Latviju zaļāku!

LASĪT VAIRĀK

Atlīdzība biznesam

AKTUĀLI BALTA

NOZARES TENDENCES

Komercīpašuma 
atjaunošanas vērtību 
izmaiņas no 1. decembra

LASĪT VAIRĀK

Automatizēts privātā
 īpašuma atjaunojumu 
process

LASĪT VAIRĀK

Ar 14 “zeltiem” noslēgta jau 9. 
konkursa “Drošākais uzņēmuma 
autoparks” sezona

LASĪT VAIRĀK

LIELIE DARBI

Ziemassvētku dāvanu vietā – zaļāka Latvija!

LASĪT VAIRĀK

Turpinām iepazīstināt ar BALTA darbiniekiem, ar kuriem, 
iespējams, ikdienā regulāri sazinies. Šoreiz – AAS BALTA 
Korporatīvā departamenta stratēģisko klientu attiecību 
vadītāju Svetlanu Zeļeņinu, kas BALTA strādā jau 15 gadus.

IEPAZĪSTI BALTA DARBINIEKUS

Iepazīsti stratēģisko klientu attiecību vadītāju 
Svetlanu Zeļeņinu

LASĪT VAIRĀK



LIELĀ INTERVIJA

Intervija ar Latvijas Apdrošinātāju asociācijas prezidentu un  
Latvijas Transportlīdzekļu apdrošinātāju biroja vadītāju Jāni 
Abāšinu

Pēdējie gandrīz divi gadi visā pasaulē cilvēkiem mācījuši pielāgoties un iet 
līdzi laikam, arī apdrošināšanas nozarei. Par to, kā apdrošinātājiem gājis, 
ar kādiem izaicinājumiem nācies sastapties, ar kādām tendencēm 
iezīmējies pēdējais gads – par šo un daudz ko citu gada nogalē aicinājām 
uz sarunu Latvijas Apdrošinātāju asociācijas prezidentu Jāni Abāšinu. Ar 
šo arī aizsākam jaunu rubriku “Lielā intervija”, kur katru reizi aicināsim 
kādu apdrošināšanas nozares pārstāvi aprunāties par aktualitātēm.

Kāds bijis 2021. gads apdrošināšanas nozarei 
kopumā un ar kādām tendencēm tas iezīmējies?

Neparastais 2020. gads ar Covid-19 pandēmijas 
izraisītajiem ekonomikas ierobežojumiem un lejupslīdi, 
protams, ietekmēja arī Latvijas apdrošināšanas nozari, 
un prēmiju kopējais apjoms saruka par 1,1%. Un tikai 
2021. gada trešajā ceturksnī pēc piecu ceturkšņu 
pārtraukuma Latvijas apdrošināšanas nozare ir atgrie-
zusies pie izaugsmes – kopējais parakstīto prēmiju 
apjoms trīs ceturkšņos ir sasniedzis 420,3 miljonus eiro 
un palielinājies par 2,9%, salīdzinot ar iepriekšējo gadu. 
Apdrošināšana ir nozare, kurā ekonomiskās svārstības 
atspoguļojas ar laika nobīdi, tādēļ atgriešanās pie 
izaugsmes jau šī gada 3. ceturksnī ir visnotaļ ieprieci-
nošs rādītājs. Savukārt atlīdzībās klientiem deviņos 
mēnešos apdrošinātāji ir izmaksājuši 254,5 miljonus 
eiro – tas ir par 1,4% vairāk nekā pērn šajā laika 
periodā.
Latvijas ekonomika atkopās no pandēmijas pirmo viļņu 
radītās krīzes ātrāk, nekā sākotnēji tika prognozēts, un 
arī nākotnes prognozes, ja vien lokdauns neievilksies, ir 
pozitīvas. 
Pandēmijas iespaidā bija jāmaina arī produktu “saturs”, 
piedāvājot izmaiņas ceļojumu, veselības, īpašuma un 
uzņēmējdarbības pārtraukuma apdrošināšanā. Šobrīd 
Covid-19 risks iekļauts gan vairāku kompāniju ceļojuma 
apdrošināšanas polisēs, gan dzīvības apdrošināšanas 
polisēs tas lielākoties nav izņēmums. BALTA radīja pat 
speciālu produktu – Covid-19 apdrošināšanu – kā 
nelaimes gadījumu apdrošināšanas pakalpojumu 
uzņēmumiem. Klienti pieprasa un apdrošinātāji 
piedāvā produktus pret Covid-19 risku. Un šīs izmaiņas 
noteikti turpināsies – atkarībā no pieprasījuma 
apdrošinātājiem būs jāmaina savi produkti, tajos 
iekļautie riski un izņēmumi. 

Kādi apdrošināšanas produkti piedzīvojuši 
izaugsmi, kuriem vērojams kritums?

No lielajiem apdrošināšanas veidiem šogad izaugsmi 
piedzīvojuši dzīvības, veselības, īpašuma, ceļojumu 
apdrošināšana. Dzīvības apdrošināšana 2021. gada 3 
ceturkšņos ir lielākais veids pēc prēmiju apmēra ar 
96,2 miljoniem eiro. Dzīvības apdrošināšanas prēmijas 
pēc iepriekšēja krituma uzrāda nelielu, bet tomēr 
pieaugumu – 1,8%, kas ir ļoti būtiski no sabiedrības 
uzkrājumu un finanšu drošības spilvena veidošanas 
viedokļa.
Veselības apdrošināšana ir otrais pieprasītākais veids šī 
gada 3 ceturkšņos ar prēmiju apjomu 89,3 miljoni eiro 
un 8,4% pieaugumu. Šis ir viens no veidiem, kas ir 
uzrādījis stabilu izaugsmi visā pandēmijas laikā, jo 
cilvēkiem nākas domāt un rūpēties par savu veselību 
un to, lai veselības aprūpes pakalpojumi būtu pieejami 
arī ārpus valsts apmaksātās sistēmas. Kopumā 
pieprasījums pēc veselības apdrošināšanas polisēm 
Latvijā pieaug – tos sekmē apgrūtināta valsts veselības 
aprūpes pakalpojumu pieejamība, veselības 
apdrošināšanas polises kā atlīdzības sistēmas 
sastāvdaļas popularitātes pieaugums un sabiedrības 
novecošanās, kas nes līdzi paaugstinātu pieprasījumu 
pēc medicīniskajiem pakalpojumiem. 
Pozitīvi vērtējams ir fakts, ka šī gada 3 ceturkšņos 
12,2% pieaugums ir īpašuma apdrošināšanā, 
sasniedzot jau 62,8 miljonu eiro prēmiju apmēru, jo 
Latvijā šim apdrošināšanas veidam ir liels potenciāls – 
eksperti lēš, ka apdrošināta ir tikai ceturtā daļa visu 
īpašumu. Īpašuma apdrošināšanas apjomu pieaugums 
daļēji skaidrojams arī ar darbu no mājām – cilvēki, 
uzturoties mājās, vairāk novērtē īpašuma riskus, un 
vienlaikus šos riskus paši arī vairāk rada. 
Tieši ceļojumu apdrošināšana bija pirmais 
apdrošinātāju pakalpojums, kas uzreiz, tieši un stipri 



izjuta Covid-19 pandēmijas un tās izraisīto ierobežoju-
mu ietekmi. Protams, līdz ar ierobežojumu mazināša-
nu, vakcinācijas sertifikātu ieviešanu un vasaras sezonu 
atsākās ceļošana, kas joprojām turpinās. Kopš 
pandēmijas sākuma tajā redzami ļoti izteikti kāpumi un 
kritumi, un 2021. gada trīs ceturkšņos ceļojumu 
apdrošināšanā bijis prēmiju pieaugums par 9,1%, 
sasniedzot 6,8 miljonus eiro prēmijās, taču jāatminas, 
ka 2020. gadā bija ļoti zema ceļošanas aktivitāte un 
attiecīgi prēmiju līmenis, pret ko šogad salīdzināmies. 
Covid-19 kontekstā noteikti jāatsauc atmiņā 2020. gada 
pirmā puse, kad pandēmijas laiks un ierobežojumi tikai 
sākās, bet cilvēki tos ļoti nopietni ievēroja – daudzi 
sāka strādāt no mājām, brauca mazāk, iespējams, 
atteicās no transporta vai apdrošināšanas, transporta 
uzņēmumi nokļuva dīkstāvē. Tad KASKO tirgus pusgada 
laikā kritās par 8%. Tagad jau situācija ir stabilizējusies 
un ir neliels tirgus pieaugums – par 5,1%. Savukārt 
OCTA – kritums par 13,6%, kas skaidrojams ar OCTA 
polišu cenu kritumu. 
Salīdzinoši strauju izaugsmi piedzīvo civiltiesiskās 
atbildības apdrošināšana. Tas saistīts gan ar likum-
došanas izmaiņām, kas sakārto obligāto CTA veidu 
sistēmu un limitus (piemēram, ārpakalpojumu 
grāmatvežu CTA, nekustamā īpašuma starpnieku CTA, 
dronu CTA), gan ar lielāku cilvēku un uzņēmēju izpratni 
par to, ka ar CTA polisi iespējams mazināt savus 
finansiālos riskus par zaudējumiem, ko katrs varam 
radīt citiem ar savu darbību vai bezdarbību. 

Kuros produktos apdrošinātāji cieš zaudējumus?

Visi nav “vienā maisā bāžami”; tas attiecas arī uz 
apdrošinātājiem. Daudz kas ir atkarīgs no konkrētā 
apdrošinātāja spējām un prasmēm, no tirgus segmen- 
tiem, kuros tas strādā, no izplatīšanas modeļa utt. Bet, 
ja skatāmies uz lielajiem risku apdrošināšanas veidiem, 
tad ir dažas pieminēšanas vērtas tendences:
•  KASKO. Katram apdrošinātājam ir savs scenārijs 
attiecībā uz peļņu vai zaudējumiem, viss atkarīgs no 
prasmēm, segmentiem, izplatīšanas utt. 
•  Īpašums. Ja nav lielu izmaksājamu atlīdzību, tad 
apdrošinātāji šajā veidā (gan korporatīvā, gan privāt-
personās) klasiski ir “plusos”. 
•  OCTA. Latvijā lielāko daļu gadu vairums apdrošinā- 
tāju ir bijuši “mīnusos”. Varbūt apdrošinātājus ir 
apmierinājusi nepārtrauktā naudas plūsma un šī veida 
subsidēšana no citiem apdrošināšanas veidiem, ja jau 
ilgstoši ir pieciesti zaudējumi šajā veidā. 2019. un 
2020.gadā prēmijas tirgū straujāk kāpa, un sekojoši 
vairums apdrošinātāju bija “plusos”. Tad Covid-19 
pandēmijas laikā prēmijas atkal kritušas, un lēšu, ka 
daļa apdrošinātāju noteikti jau ir vai drīz būs “mīnu-
sos”.
•  Veselība. Grūts un arī jutīgs apdrošināšanas veids, 
parasti kombinētā attiecība šūpojas ap 100; viss atkal 
atkarīgs no prasmēm. 

•  Nelaimes gadījumi. Vidēja lieluma apdrošināšanas 
veids, parasti “plusos”. 
•  Ceļojumi. Parasti “plusos”, bet ik pa laikam kaut kas 
rentabilitāti negatīvi iespaido, t.sk Covid-19 krīze.

Kādi bijuši lielākie izaicinājumi 2021. gadā?

Pandēmijas laikā liels izaicinājums apdrošinātāju 
klientiem ir domāt par situāciju ilgtermiņā. Ņemot vērā 
straujās izmaiņas epidemioloģiskajā situācijā, valdības 
lēmumos un attiecīgi vairāku nozaru darbinieku dzīvē, 
nav pārsteigums, ka daudziem iedzīvotājiem daudz 
aktuālāka bijusi izdzīvošana ikdienā, bažas par darba 
un ienākumu saglabāšanu, un šādā situācijā saglabāt 
skaidru prātu un parūpēties arī par ilgtermiņa plāniem 
ir atzīstami. Šajā kontekstā dzīvības apdrošināšanas 
pieaugums 1,8% apmērā ir pozitīvs rādītājs.

Kāds apdrošinātājiem varētu būt 2022. gads? Ar 
kādiem izaicinājumiem varētu nākties saskarties?

Apdrošinātāji ir spējuši pielāgot savus produktus, 
pakalpojumus un klientu apkalpošanas kanālus 
jaunajai Covid-19 situācijai, taču nozare nedrīkst 
apstāties, un tai ir jāgatavojas nākotnē sagaidāmajiem 
izaicinājumiem kā, piemēram, kiberapdrošināšanai, 
ilgtspējas un sociālās atbildības jautājumiem, 
transporta regulējuma izmaiņām un citiem virzieniem.
Eiropā finiša taisnē ir iegājusi jaunās transportlīdzekļu 
direktīvas pieņemšana, kuras prasības Latvijā būs 
jāiekļauj OCTA regulējumā, piemēram, ES līmenī tiks 
saskaņota apdrošināšanas prasību vēsture, lai novērstu 
nevienlīdzīgu attieksmi, apdrošinātajam cilvēkam 
mainot dzīvesvietas dalībvalsti. Būs sakārtotas vēl 
vairākas “pārrobežu” lietas un citi jauninājumi.
Joprojām lielas iespējas Latvijā ir dzīvības 
apdrošināšanas izaugsmei – tās potenciāls ir daudz 
lielāks, nekā šobrīd izmantojam, un tas atspoguļo 
Latvijas iedzīvotāju kopējo pārāk zemo uzkrājumu jeb 
finansiālā drošības spilvena līmeni. 
Industriālās apdrošināšanas jomā nākamgad gaidām 
ilgi topošo būvniecības civiltiesiskās atbildības regulē-
jumu, kas noteiks visu iesaistīto pušu atbildības un to 
limitus. 
Jauns izaicinājums mūsu apdrošinātājiem būs kiberap-
drošināšana, kas Latvijā, tāpat kā pārējās divās Baltijas 
valstīs, pagaidām attīstās lēni, lai arī pasaulē tā piedzī-
vo strauju izaugsmi. Neviena no Baltijas valstīm 
pagaidām nav piedzīvojusi lielu datu vai citu kiber-
nozieguma uzbrukumu, kā dēļ nav pietiekami lielas 
intereses un bažu par kiberdrošību un kiberrisku 
apdrošināšanu. Taču nenoliedzami, ka tuvāko gadu 
laikā vai nu pieprasījums vai piedāvājums tomēr radīs šī 
virziena izaugsmes vilkmi, un arī Latvijā uzņēmumi 
sāks nopietni domāt par savu kiberrisku 
apdrošināšanu. Savukārt apdrošinātāji – nodrošināt 
jaunu risku apdrošināšanas piedāvājumu.



Ko sakāt par BALCIA ienākšana tirgū – kas viņi ir, 
kādi ir viņu plāni un kā tas varētu ietekmēt nozari?

Par jaunu nosaukt to arī nevarētu, jo Balcia pirms 
pieciem gadiem jau ir strādājusi Latvijas tirgū, tikai ar 
citu nosaukumu. Šī ir viena no nedaudzajām Latvijā 
reģistrētajām apdrošināšanas sabiedrībām, kura ir 
strādājusi ne tikai vietējā tirgū, bet šobrīd darbojas arī 
citās valstīs (Vācija, Polija, Francija, Lietuva), tā kā šis 
tirgus dalībnieks pazīst drēbi. Prieks, ka pēc vairāku 
gadu pārtraukuma viņi ir nolēmuši atgriezties arī 
Latvijā, tādējādi radot jaunas darba vietas un ieguldot 
arī savu artavu Latvijas ekonomikā. Šobrīd Latvijas 
apdrošināšanas tirgū darbojas 8 nedzīvības 
apdrošināšanas kompānijas, kas tik  mazam tirgum ir 
par daudz. Taču jebkura jauna spēlētāja ienākšana 
tirgū ir apsveicama, tā pastiprina konkurenci un 
rezultātā iegūst patērētāji – tas ir gan spiediens uz 
polišu cenām, gan izaicinājums pilnveidot un uzlabot 
produktus, kā arī lielāka izvēle klientiem. Mazliet žēl, ka 
viņu atgriešanās jeb ienākšana Latvijas tirgū tieši OCTA 
jomā ir sanākusi mazliet sabremzēta un jocīga, bet gan 
jau problēmas tiks atrisinātas un Balcia drīz vien 
darbību Latvijā uzsāks. Attiecībā uz Balcia plāniem gan 
jāprasa viņiem pašiem, bet, pazīstot viņus, domāju, ka 
viņu plāni ir gana ambiciozi.

Kā varat komentēt Konkurences padomes paziņoju-
mu, kurā minēts, ka apdrošinātājiem jābūt 
vienādām cenām visos kanālos? 

Uzskatu, ka lēmumus par cenu veidošanās politiku 
katram tirgus dalībniekam ir jāpieņem patstāvīgi un 
neatkarīgi. Būtībā ziņojums aicina uz vienošanos par 
vienādām cenām visos kanālos, kas ir pretrunā ar 
Konkurences likumā noteikto, konkurences tiesību 
principiem, Konkurences padomes vadlīnijām un 
vispārējo tirgus loģiku.
Šajā ziņojumā nav ņemti vērā vairāki būtiski

apsvērumi, un tas var radīt nepareizu priekšstatu par 
konkurences politikas nostādnēm Latvijā. Jau iepriekš 
esam aicinājuši Konkurenci padomi pirms šādu
 publisku paziņojumu publicēšanas, kuros tiek izteikti 
nozarei adresēti aicinājumi, saukt nozari uz diskusiju, 
tādējādi nodrošinot ziņojumā ietverto secinājumu 
augstāku kvalitāti. Arī šobrīd esam norādījuši uz trūku-
miem Konkurences padomes ziņojumā, kā arī lūdzām 
pārskatīt ziņojuma tekstu vai to izņemt no interneta 
vietnes, lai novērstu nekonstruktīvas diskusijas politi-
kas veidotāju un nozares uzņēmumu vidū.

Kādas ir Jūsu prognozes attiecībā uz OCTA tirgu 
2022. gadā? 

OCTA tirgū agrāk vai vēlāk ienāks jauns spēlētājs, kas, 
iespējams, ienesīs jaunas tendences OCTA nozarē. 
Tāpat tirgu ietekmēs arī pandēmijas sekas – ja 2020. 
gadā un 2021. gadā apdrošināšanas gadījumu skaits 
bija mazāks, tad 2022. gadā, ja pandēmija būs 
mazinājusies un netiks ieviesti vairs nekādi ierobežoju-
mi, transportlīdzekļu satiksme varētu kļūt intensīvāka, 
kā rezultātā pieaugtu arī ceļu satiksmes negadījumu 
skaits. Mainoties ekonomiskajai situācijai, arī vidējā 
OCTA atlīdzība pieaugs, jo pieaug pakalpojumu 
izmaksas.
OCTA apdrošinātāji arvien lielāku devumu sniedz ceļu 
satiksmes drošības uzlabošanā.  Šogad lietotnē Waze 
tika ieviests jauns brīdinājums autovadītājiem “Augsts 
ceļu satiksmes negadījumu biežums”, nākamajā gadā 
plānoti jauni projekti, lai mazinātu CSNg skaitu, t.sk. 
skatoties arī telemātikas virzienā.

Kā varat komentēt situāciju būvniecībā, kad vēroja-
ma tendence – atteikties no būvobjektiem izmaksu 
pieauguma un darbinieku trūkuma dēļ. Kā tas 
varētu ietekmēt apdrošināšanas nozari?

Izmaksu pieaugums būvniecības nozarē tieši ietekmē 
īpašuma apdrošināšanu. Apdrošinātājiem jāseko līdz 
tam, lai īpašuma apdrošināšanas summas būtu 
pareizas, tās būtu jāindeksē.
Šāda tendence varētu ietekmēt arī būvniecības 
apdrošināšanas segmentu, īstermiņā varbūt samazinot 
tā apjomu, taču kopumā lielas izmaiņas 
apdrošināšanas nozarē tas nenestu, jo uz visas nozares 
fona šī segmenta apjoms nav būtisks. Tāpat domāju, ka 
drīz arī valstiskā līmenī šī problēma, kad būvnieki 
atsakās no objektiem, tiks vienā vai otrā veidā atrisinā-
ta. Domāju, ka straujš izmaksu pieaugums būvniecībā 
neturpināsies ilgstoši, jo ražošanas un piegādes 
atsāksies (vai ir jau atsākušās) lielākā apmērā un cenu 
pieaugumam būtu jāapstājas vai vismaz jākļūst 
mazākam. Skaidrs, ka ilgtermiņā izmaksas būvniecībā 
pakāpeniski visdrīzāk pieaugs, jo darbinieki paliek 
dārgāki un pelēkās ekonomikas īpatsvars būvniecības 
nozarē sarūk, ko nez vai spēs kompensēt būvnieku 
efektivitātes pieaugums.



FKTK un Latvijas bankas apvienošanās – ko tā 
nozīmētu apdrošināšanas nozarei?

FKTK integrācija Latvijas bankā plānota no 2023. gada 
1. janvāra. Domāju, ka lielākoties nozarei būtisku 
izmaiņu nebūs, jo izmaiņas ir strukturālas, nevis pēc 
būtības. Ir cerības uz nelielu atskaitījumu uzraudzības 
finansēšanai samazinājumu (vismaz īstermiņā), jo 
apvienotajai FKTK/Latvijas Bankas institūcijai 
vajadzētu būt efektīvākai nekā atsevišķi esošai FKTK.

Cik gadus jau esat apdrošināšanas nozarē un kā tā 
pa šo laiku mainījusies?

Apdrošināšanā ar nelieliem pārtraukumiem esmu jau 
28 gadus. Savā laikā tā bija sava veida nejaušība, ka 
nokļuvu šajā nozarē. Tiku piefiksēts studējam 
Stokholmā, un viens no vadošajiem Skandināvijas 
apdrošinātājiem, uzsākot darbību Latvijas tirgū, 
uzrunāja. 
Šobrīd vadu gan Latvijas Apdrošinātāju asociāciju, gan 
Latvijas Transportlīdzekļu apdrošinātāju biroju – tas ir 
liels izaicinājums un vēl lielāks darba apjoms. Ikdienā 
tās ir neskaitāmas sapulces ar dažādām valsts iestādēm 
– sava veida tilts starp biznesu un valsts pārvaldi. Tāpat 
daudz dažādu organizatorisku lietu, lai salāgotu 
nozares biedru intereses, dažādos viedokļus, 
skatījumus.
Atceros, kā tika izdotas pirmās polises. Lielās ārzemju 
grāmatās skatījāmies tabulās, mēģinājām izzīlēt, kādai 
būtu jābūt prēmijai un pašriskam, lielos datoros ar 
vienu pirkstu mēģinājām zīmēt polises, sūtījām pa 
pastu, pēc tam sūtījām faksus. Nu jau labu laiku masu 
produktos visi aprēķini ir automatizēti, ir lietotnes, 
skaidrā nauda no aprites ir praktiski izgājusi. Šajos 28 
gados nozarē, tāpat kā Latvijas ekonomikā un mūsu 
dzīvē, notikušas milzīgas izmaiņas – no pēcpadomju 
uzņēmējdarbības līdz eiropeiskai un starptautiski 
konkurētspējīgai nozarei ar attīstītiem tehnoloģiskiem 
procesiem. Piemēram, LTAB OCTA lietotne saņēmusi 
Latvijas Informācijas un Komunikācijas Tehnoloģijas 
Asociācijas balvas par inovatīviem risinājumiem, kā arī 
visas Eiropas apdrošinātāju asociācijas atzinību par 
LTAB ieviestajiem IT risinājumiem kopumā. Tas ir izcils 
sasniegums, ka Latvijā viena salīdzinoši neliela 
sabiedriskā organizācija ir izstrādājusi unikālus 
tehnoloģiju risinājumus, kas savā nozarē ir starp 
labākajiem pasaulē.
Tehnoloģiskais progress tiešā veidā ietekmē patērētāju 
ieradumu maiņu un prasības pret pakalpojumu 
sniegšanas kārtību. Ja agrāk pieprasītākas bija 
konsultācijas un atlīdzību pieteikšana klātienē, tad 
tagad apdrošinātāja klients vēlas ērtas tiešsaistes 
lietotnes un apkalpošanu attālināti, un šajā ziņā 
Latvijas apdrošinātāju piedāvātie produkti un IT 
risinājumi ir starp attīstītākajiem Eiropā.

Vai ir bijusi vēlme izmēģināt spēkus citā nozarē?

Savulaik esmu arī padarbojies arī citās nozarēs (un 
valstīs) un mazliet darbojos arī tagad, tomēr esmu 
atgriezies apdrošināšanas jomā. Apdrošināšanas 
nozare ir ļoti sarežģīta, bet tajā pat laikā interesanta, 
tāpēc paliku tajā un strādāju joprojām. Abas 
asociācijas, kuras pārstāvu, turklāt, ir organizācijas ar 
kopēju skatu uz nozari, tās attīstību un attiecībām ar 
klientiem, tāpēc patīk izaicinājumi, ar ko saskaros.
Varu teikt, ka esmu cilvēks, kas nonācis īstajā vietā, 
īstajā laikā, prasmīgi izmantojot dzīves radītās iespējas. 
Man patīk tas, ko daru, un sasniegtie rezultāti rāda, ka 
ieguldītais darbs bijis produktīvs, un izvēlētais virziens 
– pareizs!

Kā redzat apdrošināšanas nozari vēl pēc 28 gadiem?

Nenoliedzami turpināsies tehniskais progress, 
informācijas sistēmu pilnveide un informācijas 
apmaiņa ar valsts institūcijām, attālinātie un e-pa-
kalpojumi. Ārvalstīs ir ieviesti telemātikas risinājumi un 
jau tagad tiek izmantoti bezpilota auto, tāpēc tas ir tikai 
laika jautājums, kad šīs tehnoloģijas klauvēs arī pie 
mūsu durvīm un tiešā veidā atspoguļosies arī 
apdrošināšanas piedāvājumā un noteikumos. 
Telemātikas attīstības rezultātā auto vadīšanas un citi 
paradumi, kas ietekmē apdrošināšanas nosacījumus, 
kļūs caurspīdīgāki un tādējādi vieglāk kontrolējami. 
Domāju, ka kopumā apdrošinātāji ātri pielāgosies 
viedajiem risinājumiem, kas tiek praktizēti citur 
pasaulē, bet vēl nav ieviesti Latvijā. Kas ne mazāk 
būtiski, būs arvien grūtāk apzināti izraisīt autoavārijas  
nolūkā izkrāpt atlīdzības – daudz kameru, automašīnās 
darbosies iekārtas, kas fiksēs cilvēku rīcību un 
centienus nelegāli nopelnīt. Tāpat ar viedo vadības 
sistēmu aprīkota māja būs drošāka, un attiecīgi to būtu 
vieglāk un lētāk apdrošināt pret klasiskajiem riskiem, 
bet klāt nāks vairāk kiberriski.
Iedzīvotāju uztverē apdrošināt dzīvību un veselību kļūs 
nozīmīgāk nekā dzelžus, un attiecīgi prognozēju, ka 
dzīvības apdrošināšana aizņems krietni lielāku tirgus 
daļu. Ja šobrīd Rietumeiropas valstīs dzīvības 
apdrošināšanas īpatsvars pret kopējo tirgu veido vidēji 
60%, tad Latvijā tie vidēji ir tikai 25%. 
Klimata pārmaiņas atstās lielu ietekmi uz vairākām 
tautsaimniecības jomām. Pētnieku prognozes liecina, 
ka dabas katastrofu radīti zaudējumi turpinās pieaugt, 
tāpēc apdrošinātājiem jābūt gataviem attīstīt ar šiem 
riskiem saistītus produktus. Lai gan Baltijas reģiona 
klimats pret mums ir salīdzinoši saudzīgs, arī mēs 
aizvien biežāk saskaramies ar postošiem plūdiem, 
vētrām un neparedzētu karstuma periodu izraisītiem, 
ilgstošiem mežu ugunsgrēkiem. 



Turpinājumā mazliet nenopietnāki jautājumi – 
izvēlieties vienu no variantiem:

Ziema vai vasara?

Motocikls vai auto?

Steiks vai kotlete?

Rīts vai vakars?

Suns vai kaķis?

Teātra izrāde vai koncerts?

Amerika vai Āzija?

Džezs vai roks?

Mercedes vai BMW?

Ko novēlat brokeriem nākamajā gadā?

Apdrošinātāju pusē vietējais kapitāls ir kļuvis jau par stipru mazākumu. Brokeru pusē dominē vietējais kapitāls, 
tādēļ viena lieta, kuru vēlu, ir būt produktīvam, lietderīgam un tehnoloģiski progresīvam profesionālim saiknē 
starp klientu un apdrošinātāju, tādējādi esot vitāli svarīgam spēlētājam apdrošināšanas tirgū. Slīpējiet savas aroda 
prasmes, dariet savu darbu gudri, pievienojiet vērtību apdrošināšanas tirgum tā, lai vietējais kapitāls spēlētu tajā 
pietiekami svarīgu un paliekošu lomu!

« ATPAKAĻ



NOZARES TENDENCES

2,23 miljoni par ugunsgrēku cūku fermā Dienvidkurzemē – 
izmaksāta viena no šogad lielākajām apdrošināšanas atlīdzībām

BALTA izmaksājusi vienu no lielākajām atlīdzībām šogad nozarē: par pērn 
ugunsgrēkā nopostītajiem cūku fermas “Apriķi Bacon” kompleksiem tās 
īpašniekam SIA “Nygaard International” izmaksāti 2,23 miljoni eiro. 
Ugunsgrēkā, kas izcēlās naktī uz pagājušā gada 18. oktobri, pilnībā nodega 
divas no trim kompleksā ietilpstošajām cūku kūtīm ar vairākiem 
tūkstošiem nobarojamo cūku.

Šis ugunsgrēks ir viens no postošākajiem, kas uzņēmumiem piederošā īpašumā Latvijas teritorijā piedzīvots 
pēdējo gadu laikā. Signālu par ugunsgrēku ap plkst. 2.30 naktī saņēma kompleksu apsargājošais apsardzes 
uzņēmums, reaģējot uz signalizācijas brīdinājumu. Nekavējoties tika izsaukti ugunsdzēsēji, kuriem izdevās glābt 
vienu no kompleksā ietilpstošajām trijām kūtīm. Diemžēl ugunsgrēka rezultātā tika iznīcinātas būves, iekārtas un 
dzīvnieki ar kopējo vērtību vairāku miljonu eiro apmērā.

“Apdrošināšanas nozarē ugunsgrēks ir vispostošākais risks, 
kas notiek salīdzinoši reti, bet pārsvarā rezultējas vislielākos 
zaudējumos. Konkrētajā gadījumā uguns bija izpostījusi 
aptuveni 3000 kvadrātmetru divos cūku fermas korpusos un 
skārusi trešā korpusa jumtu, ko ugunsdzēsējiem izdevās 
glābt. Šādu lielo atlīdzības gadījumu regulēšana parasti 
aizņem vairākus mēnešus, jo tiek veiktas ne tikai visas 
nepieciešamās ekspertīzes ugunsgrēka cēloņa noskaidroša-
nai, bet kopā ar klientu arī notiek darbs pie būvju 
atjaunošanas plāna, kas ietver dažādas aktivitātes saistībā ar 

tehnisko projektu, būvniecības tāmju izstrādes un saskaņošanu atbildīgajās iestādēs. Tāpat arī tiek īstenotas 
preventīvas darbības, lai izvairītos no līdzīgu negadījumu riska nākotnē. Šajā gadījumā 
uzņēmējdarbību izdevās atjaunot salīdzinoši neilgā laikā, pateicoties tam, ka uzņēmuma īpašnieki bija atbildīgi, 
apdrošinot gan būves, gan iekārtas un dzīvniekus,” stāsta Ainārs Puķe, BALTA Īpašuma apdrošināšanas atlīdzību 
vadītājs.

BALTA atlīdzība par ražošanas iekārtām sasniedza teju 360 000 eiro, bet par nodegušajiem korpusiem izmaksāti 
vairāk nekā 1,87 miljoni eiro.

SIA “Nygaard International” prokūriste Jekaterina Kuzmina stāsta, ka uzņēmums plāno ar apdrošināšanas 
atlīdzības palīdzību nodegušās fermas ēkas atjaunot. “Novērtējam, ka sadarbība ar apdrošinātāju bija konstruktī-
va un vērsta uz operatīvu risinājumu saskaņošanu jebkurā stadijā. Mums bija svarīgi, lai apdrošinātājs uzklausa 
mūsu viedokli un pamatojumu, kopīgu diskusiju laikā rodot abpusēji pieņemamu risinājumu,” par sadarbību 
stāsta J. Kuzmina.

Kā norāda A. Puķe, šādu lielo negadījumu kontekstā vērts izcelt to, ka komercīpašuma apdrošināšanā arvien 
lielāka loma ir preventīvam darbam, lai mazinātu negadījuma riskus. “Ugunsgrēks ir nelaime, ko neviens nevēlas 
piedzīvot arī tad, ja īpašums ir pilnībā apdrošināts. Tāpēc arvien vairāk strādājam ar klientiem preventīvi, lai 
negadījuma riskus mazinātu. BALTA ir sava risku vadības komanda, kas palīdz apdrošinātajiem apzināt potenciālos 
apdraudējumus, vienlaikus klientiem iesakot dažādus papildus īstenojamos drošības pasākumus. Ideālā gadījumā 
šāda pieeja ļauj izvairīties no negadījuma, bet, ja tas tomēr noticis, apdrošinātājs var palīdzēt uzņēmumiem 
īstenot tādus drošības standartus, lai negadījums nākotnē neatkārtotos,” stāsta A. Puķe.
Uzņēmumam SIA “Nygaard International” izmaksātā atlīdzība ir otra lielākā, ko BALTA izmaksājusi pēdējo gadu 
laikā. Lielāko atlīdzību, ko jebkad izmaksājis kāds no Baltijas apdrošinātājiem, 36,9 miljonu eiro apmērā BALTA 
izmaksāja Latvijas bezvadu datortīkla iekārtu izstrādātājam un ražotājam SIA “Mikrotīkls” par 2018. gada augustā 
ugunsgrēkā nopostīto noliktavas ēku un preci tajā (gatavo produkciju un komponentiem ražošanai).



2021. gada KASKO apdrošināšanas tendences

Par pēdējā laika tendencēm KASKO apdrošināšanas jomā 
stāsta BALTA Transporta produktu un risku parakstīšanas 
pārvaldes vadītājs Kristaps Liecinieks:

“KASKO apdrošināšanu pandēmijas laikā raksturo divas pretējas tendences – mājsēde un ceļošana pa Latviju ar 
auto. Cilvēkiem patlaban ir ļoti liela vēlme ceļot, taču nereti tos māc bažas, vai ierobežojumu dēļ nebūs apgrūtināti 
ārzemju braucieni. Tāpēc iedzīvotāji bieži vien izvēlas doties vietējos ceļojumos. Pēc BALTA atlīdzību datiem 
redzam, ka KASKO negadījumu skaits pret pagājušo gadu ir pieaudzis par 10%, kas ir likumsakarīgi, jo 2020. gads 
būtu raksturojams kā pandēmijas gads, kad ierobežojumu dēļ satiksmes intensitāte un negadījumu skaits valstī 
samazinājās. Taču patlaban KASKO negadījumu biežums ir par 7% augstāks nekā 2019. gadā un ir sasniedzis savu 
augstāko līmeni pēdējo piecu gadu laikā.

Prognozējot nākotni, nākas secināt, ka arī 2022. gadā ceļa negadījumu skaits varētu saglabāties šī gada līmenī, kas 
ietekmēs KASKO portfeļa rentabilitāti nākamgad. 

Pandēmijas laiks pozitīvi ietekmējis automašīnu zādzību statistiku, kur vērojama gadījumu skaita samazināšanās, 
jo bija pārvietošanās ierobežojumi, kā arī šķērsot robežas kļuva grūtāk. Domājams, ka tik zems zādzību līmenis, 
kāds tas ir šobrīd, nākotnē visticamāk nebūs un tas atgriezīsies iepriekšējo gadu līmenī.”
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AKTUĀLI BALTA

Komercīpašuma atjaunošanas vērtību izmaiņas no 1. decembra

BALTA rūpīgi seko notikumiem gan Latvijā, gan pasaulē un reaģē, lai būtu 
sniegtu atbalstu partneriem un klientiem. Noteikti esi jau pamanījis, ka 
pēdējā gada laikā strauji augušas būvniecības izmaksas – pieaug gan 
būvmateriālu izmaksas, gan darba spēka izmaksas, kas rezultējas kopējās 
būvniecības izmaksās. Pēdējā gada laikā vien būvniecības izmaksas 
kāpušas par 10%. 

Automatizēts privātā īpašuma atjaunojumu process

Lai padarītu Tavu ikdienu vieglāku, no 16. novembra BALTA ir automatizējusi privātā īpašuma atjaunojumu 
procesu. Tas nozīmē, ka turpmāk (~ 40 dienas uz priekšu) sistēma pati sagatavos atjaunojumus un Tu iegūsi papildu 
laiku noderīgākiem darbiem, kā arī klientiem jau laicīgi varēsi nosūtīt sagatavotos atjaunojumus. 

Tāpat kā iepriekš, meklējot iepriekšējo polisi, sistēmā atradīsi sagatavotu atjaunojuma piedāvājumu ar pazīmi AA. 
Ja nepieciešams veikt korekcijas piedāvājumā vai rodas jautājumi, droši vērsies pie savas BALTA kontaktpersonas.

Piezīmju laukā BALTA kontaktpersona var atstāt kādu svarīgu ziņu.

Atgādinām, ka atjaunojumiem automātiski tiek piedāvāts Extra segums, kas paredz papildu risku – šķidruma un 
tvaika noplūde ar 0 EUR pašrisku pirmajam gadījumam. Šī riska izmaksas ir aptuveni 4 EUR. Ja šis segums nav 
nepieciešams, droši ņem to ārā. 

Tāpēc no 1. decembra BALTA sistēmā palielinātas ieteicamās komercīpašuma atjaunošanas 
vērtības.

Apdrošināšanas noteikumi paredz, ka par polisē norādīto apdrošinājuma summu ir atbildīgs 
apdrošinājuma ņēmējs. Tādēļ neatkarīgi no tā, kāda ir sistēmas aprēķinātā ieteiktā atjaunošanas 
vērtība, katru reizi, slēdzot vai atjaunojot apdrošināšanas polisi, aicini klientu atbildīgi izvērtēt, vai 
polisē norādītā apdrošinājuma summa ir atbilstoša.

Jaunās ieteiktās vērtības parādīsies tikai tajos piedāvājumos, kas sagatavoti no 1. decembra. 
Atjaunojot jeb kopējot polisi, ēkas apdrošinājuma summa mainīsies proporcionāli ieteiktās vērtības 
izmaiņām. Ja apdrošinājuma summa ir vienāda vai lielāka par ieteikto vērtību, tad tā nepieaugs 
virs ieteiktās vērtības.

Esi atbildīgs un aicini arī klientus pieņemt lēmumus par apdrošinājuma summām atbildīgi!

« ATPAKAĻ
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Ar 14 “zeltiem” noslēgta jau 9. “Drošākais uzņēmuma 
autoparks” sezona 

25. novembrī ikgadējā BALTA un Satiksmes ministrijas rīkotajā 
konkursā “Drošākais uzņēmuma autoparks 2021” zelta kategorijas 
apbalvojumi piešķirti 14 uzņēmumiem, kas savā ikdienas darbībā 
vislabāk spēj līdzsvarot visus ceļu satiksmes drošības ABC 
komponentus – Auto, Biznesu, Cilvēku. Pavisam šogad apbalvoti 29 uzņēmumu, valsts un pašvaldību autoparki, kas 
aktīvi un atbildīgi iesaistās ceļu satiksmes drošības uzlabošanā, kā arī piešķirtas vairākas specbalvas. Tāpat kā pērn, 
arī šogad svinīgā apbalvošana notika attālināti tiešsaistē un bija skatāma ikvienam interesantam. 

Saskaņā ar CSDD ceļu satiksmes negadījumu statistiku katru gadu uz Latvijas ceļiem ievainojumus gūst vairāk nekā 
4000 cilvēku un tiek zaudēts vairāk nekā 130 dzīvību. Saskaņā ar Eiropas Komisijas datiem par ceļu satiksmes 
negadījumos bojāgājušo skaitu Eiropas Savienības valstīs Latvija 2019. gadā ieņēma 5. vietu, taču pērn uzstādīja 
antirekordu, ierindojoties 2. vietā. Kaut arī bojāgājušo skaits gadu gaitā sarūk, joprojām ik gadu tiek reģistrēti vairāk 
nekā 3400 ceļu satiksmes negadījumi ar cietušajiem, un tas ir tikai neliels samazinājums pret 20 un pat 30 gadu senu 
vēsturi.
Konkursa “Drošākais uzņēmumu autoparks” rīkotāji atgādina – raugoties uz komerctransporta segmentu, lai 
uzlabotu ceļu satiksmes drošību, nepietiek tikai ar pareiza braukšanas ātruma izvēli un ceļu satiksmes noteikumu 
pārzināšanu. Satiksmes drošībai vienlīdz svarīgs ir gan autoparka transportlīdzekļu tehniskais stāvoklis, gan 
uzņēmuma attieksme pret savu autovadītāju braukšanas kultūru un apziņa, ka iekļūšana jebkurā satiksmes 
negadījumā ir risks uzņēmuma reputācijai. Arī autovadītāju braukšanas prasmes un pašsajūta ietekmē viņu reakciju 
un rīcību uz ceļa. Tāpēc jau devīto gadu tiek rīkots konkurss “Drošākais uzņēmumu autoparks”, un šogad tā fokusā ir 
drošas satiksmes ABC – Auto, Bizness, Cilvēks.

Pirmo reizi pasniegtas arī konkursa specbalvas. SIA “Ceļu būvniecības sabiedrība “Igate”” saņēmusi balvu 
“Straujākais izrāviens” par LEAN metožu efektīvu ieviešanu, sistemātiskām autovadītāju apmācībām un modernu 
risinājumu ieviešanu kvalitatīvas atgriezeniskās saites gūšanai par autovadītāju braukšanu. Pašvaldības SIA 
“Ventspils reiss” atzīta par “Ilgtspējīgāko autoparku”. Savukārt Satiksmes ministrijas īpašā atzinības balva pasniegta 
NMPD par tiekšanos uz attīstību un jaunu risinājumu ieviešanu, lai uzlabotu drošību.
Ar pilnu laureātu sarakstu iespējams iepazīties interneta vietnē drosakais.lv.

Uņēmumi tika vērtēti četrās kategorijās – pasažieru pārvadātāji; vietējie (Baltijas 
valstu) kravu pārvadātāji un speciālā pielietojuma autoparki; starptautiskie kravu 
pārvadātāji; zemāka riska, valsts un pašvaldību autoparki. Zelta kategorijas apbalvo-
jums piešķirts:

•  pasažieru pārvadātāji: Pašvaldības SIA “Ventspils reiss”;
•  vietējie (Baltijas valstu) kravu pārvadātāji un speciālais transports: SIA “Ceļu būvniecības 
sabiedrība “Igate””, AS “Conexus Baltic Grid”, AS “DELTA LV”, Neatliekamās medicīniskās 
palīdzības dienests (NMPD), AS “Sadales tīkls”, SIA “Schwenk Latvija”;
•  starptautiskie kravu pārvadātāji: SIA “Kreiss”, SIA “Kurbads un Ko”, SIA “Samskip”;
•  zemāka riska, valsts un pašvaldību autoparki: Latvenergo koncerns, AS “Rīgas siltums”, VAS 
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LABIE DARBI

Ziemassvētku dāvanu vietā - zaļāka Latvija

Arī šogad mēs, BALTA, turpinām aizsākto tradīciju, un līdzekļus, kas ierasti tiek tērēti Ziemassvētku dāvanām, 
novirzīsim kādam labam darbam sabiedrības labā. 
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Šogad aicinām domāt zaļāk un rūpēties par dabu, tāpēc sadarbībā ar LIELO TALKU visu 
nākamo gadu apzaļumosim Latviju. 

Seko līdzi informācijai un uzzini, kur, kā un cik tiks stādīti koki. Iespējams, ka aicināsim arī pašus 
piedalīties kādā apzaļumošanas aktivitātē!

Lai mums kopā izdodas padarīt vidi mums apkārt skaistāku, zaļāku un ilgtspējīgāku!



IEPAZĪSTI BALTA DARBINIEKUS

Iepazīsti stratēģisko klientu attiecību vadītāju 
Svetlanu Zeļeņinu

Apdrošināšanā strādāju jau 15 gadus un visu šo laiku ar lielu 
prieku un iedvesmu strādāju BALTA. Esmu atbildīga par 
sadarbību ar lielajiem Latvijas uzņēmumiem un sadarbības 
partneriem. Ticu, ka apdrošināšana ir aizraujošākā un 
interesantākā nozare, savukārt BALTA ir šīs nozares līderis, ko 
pārstāvu ar lielu lepnumu.

Man ir svarīga kvalitāte it visā. Strādājot BALTA, man ir iespēja 
piedāvāt klientiem un sadarbības partneriem kvalitatīvus produktus ar plašāko segumu tirgū, nodot ekspertu 
zināšanas, rast risinājumus sarežģītās un nestandarta situācijās, apstrādāt un analizēt datus ērtākajās un 
mūsdienīgākajās programmās. 

Gribu izcelt BALTA spēcīgo komandu. Man ir patīkami apzināties, ka esmu daļa no tās un kopā mēs varam! Esmu 
patiesi laimīga par ikvienu darba dienu un darbu, ko daru. Katru dienu ķeros pie darbiem ar prieku – gaidu 
sadarbības partneru pieprasījumus, zvanus un esmu priecīga palīdzēt, sniegt konsultācijas un dalīties pieredzē.

Īpaši man savā darbā patīk tas, ka katra diena nāk ar jauniem izaicinājumiem, kas prasa risinājumus. Kura 
nozare vēl var piedāvāt tādu daudzveidību, kad pēc 15 tajā pavadītiem gadiem joprojām nav garlaicīgi? Ļoti 
novērtēju interesantos projektus un nestandarta situācijas, ar kurām jātiek galā, lai rezultātā visas puses būtu 
apmierinātas. 

Mans mērķis ik dienu ir vienmēr rast risinājumus un pildīt dotos solījumus, savukārt gandarījumu man sniedz 
sasniegti kopīgie mērķi un apmierināti sadarbības partneri, ar kuriem ir patiess prieks sadarboties.

Ārpus darba laika cenšos būt aktīva – patīk nūjot un peldēt. Vasarā spēlēju golfu, ziemā slēpoju Latvijas kalnos 
vai Alpos. Brīvajā laikā labprāt paskatos labu filmu, izcepu kūku vai palasu grāmatu. :)
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