
Par iepirkumu “Autotransporta OCTA un KASKO apdrošināšana uz 5 gadiem” 

Identifikācijas Nr. JNKU/2016/04/A 

 

JAUTĀJUMI UN ATBILDES 

 

Datums Jautājums Atbilde 

15.01.2016 

SIA "Jelgavas novada KU" 

transportlīdzekļu un traktortehnikas 

sarakstā KASKO veikšanai 

(pielikums Nr.3) nav norādītas 

vienību apdrošināšanas faktiskās 

vērtības. Vai papildināsiet nolikuma 

pielikumu Nr. 3 saturu ar Jūsu 

noteiktām auto transporta vērtībām, 

vai to noteikts Pretendents? 

SIA “Jelgavas novada KU” neplāno 

papildināt Nolikuma pielikumu Nr.3, 

aprēķinot autotransportu faktiskās 

vērtībās. Pretendentiem pašiem jāveic 

transportlīdzekļu novērtējums, balstoties 

uz Pasūtītāja norādītajiem autotransportu 

izlaiduma gadiem un citām Pretendentu 

izmantotajām kalkulācijām. 

15.01.2016 

Kāds ir KASKO un OCTA 

apdrošināšanas atlīdzību apmērs 

laika posmā no 2013. līdz 2015. 

gadam? 

Laika posmā no 2013.gada janvāra līdz 

2015.gada decembrim, SIA “Jelgavas 

novada KU” nav bijušas pieteiktas 

OCTA atlīdzības. 

Laika posmā no 2013.gada janvāra līdz 

2015.gada decembrim, SIA “Jelgavas 

novada KU” KASKO pieteikto atlīdzību 

skaits ir 2. Kopējās atlīdzību summas 

SIA “Jelgavas novada KU” nav zināmas, 

ņemot vērā, ka apdrošinātājs par to nav 

informējis uzņēmumu, savukārt laika 

posmā no 2013.gada janvāra līdz 

2015.gada decembrim veiktie pašriska 

maksājumi sastāda 302.86 EUR. 

18.01.2016 

Lūdzam precizēt traktora UNIQUE 

UT - 404 (T7875KH / A394442) 

transportlīdzekļa reģistrācijas 

numuru 

SIA “Jelgavas novada KU” veikusi 

kļūdas labojumu traktora UNIQUE UT – 

404 reģistrācijas numurā. Pareizais 

traktora reģistrācijas numurs ir 

T7875LH. 

19.01.2016 

Lūdzam precizēt transportlīdzekļu 

reģistrācijas numurus: 

1. AUDI A6; 

2. METAL-FACH T703 A/1 

SIA “Jelgavas novada KU” veikusi 

kļūdas labojumu tehnikas vienībām: 

1. METAL-FACH T703 A/1, 

pareizais valsts reģistrācijas 

numurs ir P15LM; 

2. AUDI A6, pareizais 

transportlīdzekļa reģistrācijas 

apliecības numurs ir AF1825597 

 

20.01.2016 
Vai ir bijuši un cik bojāejas un/vai 

zādzības gadījumi šajā laikā? 

Laika posmā no 2013.gada janvāra līdz 

2015.decembrim, SIA “Jelgavas novada 

KU” nav bijuši transportlīdzekļu un/vai 

traktortehnikas bojāejas un/vai zādzības 

gadījumi.  



20.01.2016 

Cik vienības katrā no 

iepriekšminētajiem periodiem ir 

bijušas apdrošinātas? 

Iepriekšējos periodos KASKO 

apdrošināšana bijusi sekojoša: 

2013.gadā – 5 transportlīdzekļi; 

2014.gadā – 6 transportlīdzekļi; 

2015.gadā – 11 transportlīdzekļi 

20.01.2016 
Ar kādu paša riska bojājumiem bija 

apdrošināti transportlīdzekļi? 

Laika posmā no 2013.gada janvāra līdz 

2015.gada decembrim, transportlīdzekļi 

ir bijuši apdrošināti ar bojājumu un 

zādzību pašrisku 0% – 5% no 

apdrošināšanas summas. 

22.01.2016 

Lūdzam precizēt transportlīdzekļu 

reģistrācijas numurus: 

1. RŽT 12; 

2. ANTONIO CARRARO TTR 

4400 HST 

SIA “Jelgavas novada KU” veikusi 

sekojošos labojumus iepirkuma 

nolikumā: 

1. No iepirkuma nolikuma tiek 

izslēgts transportlīdzeklis RŽT 12 

(P2223LV; A374658), ņemot 

vērā, ka transportlīdzeklis ir 

likvidēts un netiek uzskaitīts 

valsts reģistros; 

2. Transportlīdzekļa ANTONIO 

CARRARO TTR 4400 HST 

(T9222LH) pareizais reģistrācijas 

apliecības numurs ir A408766. 

 

 

 

 

Iepirkumu komisijas loceklis       Armands Onzuls 


