
 
 
 
 
 
KLAUZULA NR. PO1. 
PASĀKUMU ORGANIZĒTĀJU VISPĀRĒJĀ CIVILTIESISKĀ ATBILDĪBA  
 
Šī klauzula ir AAS „BALTA” Juridisko personu vispārējās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas noteikumu neatņemama  
sastāvdaļa un ir spēkā, ja par to ir īpaša norāde apdrošināšanas līgumā. Ja starp šo klauzulu un  
AAS „BALTA” Juridisko personu vispārējās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas noteikumiem ir pretrunas, tad prioritāte  
ir šīs klauzulas normām.  

Apdrošināšanas akciju sabiedrība BALTA, Vien. reģ. Nr. 40003049409 
Raunas iela 10/12, LV-1039, Rīga, Latvija, tālr. 67082333, fakss 67082345, e-pasts balta@balta.lv, www.balta.lv                                                             Lappuse 1 no 1 

 

1. Trešā persona – personas, kas nav atbildīgas par pasākuma 
organizēšanu un materiāltehnisko nodrošinājumu. Šī 
apdrošināšanas līguma izpratnē par trešo personu netiek 
uzskatīti: apdrošinājuma ņēmējs, apdrošinātie, apdrošinātā 
darbinieki, pasākuma dalībnieki, kā arī saistītās personas. 

2. Pasākuma dalībnieki - personas, kas rīkojas apdrošinātā 
uzdevumā un piedalās pasākumā (mūziķi, dejotāji, citi 
izpildītāji). 

3. Papildus AAS „BALTA” Juridisko personu vispārējās civiltiesiskās 
atbildības apdrošināšanas noteikumos noteiktajiem 
izņēmumiem, saskaņā ar šo apdrošināšanas līgumu, 
apdrošinātājs neatlīdzina zaudējumus: 

3.1. sakarā ar jebkura veida transportlīdzekļu, kā arī īpašumu, kas 
atrodas transportlīdzekļos, bojājumiem vai bojāeju; 

3.2. personām, kuras neievēro pasākuma organizētāju norādījumus 
un neatrodas skatītājiem speciāli paredzētās/nodalītās vietās; 

3.3. personām, kuras atrodas alkohola vai narkotisku vai citu 
toksisku/psihotropu vielu iedarbībā ja tie ir radušies tiešā 
cēloņsakarībā ar alkohola vai narkotisku vai citu 
toksisku/psihotropu vielu lietošanu; 

3.4. kas radušies pasākuma apmeklētāju vai dalībnieku ļauna 
nolūka vai vainas pakāpes, kas zaudējumu atlīdzības un citu 
civiltiesisku seku ziņā ir pielīdzināma ļaunam nolūkam, rezultātā 
vai apmeklētājiem vai dalībniekiem uzsākot tādu darbību, kuras 
kaitīgums un bīstamība nevarēja un nedrīkstēja palikt viņiem 
nezināmi; 

3.5. kas radušies pasākuma atcelšanas, pārcelšanas vai aizkavēšanās 
rezultātā. 

4. Ja apdrošināšanas līgumā nav noteikts citādi, apdrošināšana nav 
spēkā pret  zaudējumiem, kas radušies tādu pasākumu norises 
vai organizēšanas laikā, kuros piedalās uz sauszemes, ūdenī vai 
gaisā izmantojamie visa veida mehāniskie transportlīdzekļi, 
izņemot velosipēdus. 

5. Zaudējumi, kas radušies uguņošanas rezultātā, tiek atlīdzināti 
tikai pie nosacījuma, ka apdrošināšanas polisē ir atrunāts, ka 
“Tiek apdrošināta atbildība par uguņošanu pasākuma 
laikā”. 

6. Ja apdrošināšanas polisē ir atrunāts, ka „Tiek apdrošināta 
atbildība par pasākumu dalībnieku dzīvībai, veselībai 
nodarīto kaitējumu, vai īpašumam nodarīto bojājumu”, 
tad par trešajām personām tiek uzskatīti arī pasākuma dalībnieki. 


