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Armēņi 2009.gadā vēlas ieviest OCTA sistēmu un
viesojas Latvijā pieredzes apmaiņā
Latvijā janvāra beigās viesojās Armēnijas Centrālās bankas Finanšu sistēmu
Attīstības daļas pārstāvji, lai iepazītu Latvijas sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku
obligātās apdrošināšanas sistēmu. Ārvalstu viesu vizītes galvenais mērķis bija iepazīt
Latvijas OCTA sistēmu un tās normatīvus, lai vēlāk, izmantojot Latvijas pieredzi, paši
veidotu savu transportlīdzekļu īpašnieku obligātās civiltiesiskās apdrošināšanas sistēmu
Armēnijā.
Juris Stengrevics, Latvijas Transportlīdzekļu apdrošinātāju biroja (LTAB)
valdes priekšsēdētājs: „Armēnijas Centrālā banka iecerējusi līdz 2009.gadam izveidot
sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku obligātās apdrošināšanas sistēmu savā valstī, tāpēc
šobrīd aktīvi tiek strādāts pie sadarbības partneru meklēšanas un pieredzes apmaiņas.
Galvenie faktori, kāpēc Armēnijas kolēģi izvēlējušies tieši Latviju, kuras sistēmu
iepazīt un piemērot savā valstī, ir mūsu samērā ilgā pieredze OCTA darbībā, kā arī iepriekš
saņemtās pozitīvās atsauksmes par mūsu sistēmu un tās sasniegumiem. OCTA Latvijā jau
pastāv 10 gadu! Šo gadu laikā esam guvuši labu „skolu”. Tieši šī iemesla dēļ esam labs
pieredzes avots, jo varam pastāstīt ne vien par OCTA iespējām, bet arī par problēmām un
iespējamiem veidiem, kā tās risināt.”
Khachatur Ghahramanyan, Armēnijas Centrālās bankas delegācijas vadītājs:
„OCTA izveidē mums noteikti lieti noderēs šajā vizītē iegūtā informācija un Jūsu
profesionāļu zināšanas. Iepazīstot dažādu valstu pieredzi OCTA jomā, jāsaka, ka bijām
patīkami pārsteigti par sasniegto šajā jomā Latvijā. 10 gadu laikā jums ir izdevies radīt vienu
no stabilākajām OCTA sistēmām starp bijušajām Padomju Savienības republikām, kas
balstīta uz modernām informācijas tehnoloģijām. Mums bija interesanti iepazīsties ar to, kā
jums izdevās pārliecināt autovadītājus, valsts amatpersonas pieņemt šo salīdzinoši jauno
sistēmu.
Jūsu pieredze un tik vērā ņemami sasniegumi dod mums zināmas cerības, ka arī
mums izdosies veiksmīgi ieviest Armēnijā obligāto civiltiesisko apdrošināšanu.”
Savas vizītes laikā Armēnijas Centrālās bankas delegācija iepazinās ar LTAB,
Finanšu un Kapitāla Tirgus komisijas, Patērētāju tiesību aizsardzības centra un citu institūciju
pieredzi, lai gūtu pilnvērtīgu ieskatu Latvijas OCTA sistēmā un tās darbības pamatprincipos.
Tikšanos laikā abu valstu pārstāvji pārrunāja dažādus normatīvus un procedūras, kas
reglamentē OCTA mūsu valstī, kā arī ceļu satiksmes negadījumu fiksēšanas un
apdrošināšanas atlīdzību administrēšanas jautājumus. Viesi ļoti atzinīgi novērtēja
sasniegumus informācijas uzkrāšanas sistēmā, Saskaņoto paziņojumu aizpildīšanā, līdzekļu
administrēšanā.
Vizītes LTAB laikā piedalījās arī Ceļu policijas pārstāvji, kuri pastāstīja par ceļu
satiksmes negadījumu fiksēšanas kārtību Latvijā un uzsvēra Saskaņoto paziņojumu lomu ceļu
satiksmes negadījumu operatīvai fiksēšanai.
Informāciju sniedza:
Juris Stengrevics
LTAB valdes priekšsēdētājs
Informāciju sagatavoja:

LTAB sabiedrisko attiecību konsultante
Agnese Ditke
T: 7358925, 22017171

