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Pērn gandrīz 1,5 miljoni latu no OCTA polisēm ieskaitīti ceļu
satiksmes negadījumu novēršanai un profilaksei
Izpildot likumdošanas prasības, pērn ceļu satiksmes negadījumu novēršanai un
profilaksei speciālā šim nolūkam izveidotā kontā ieskaitīti gandrīz 1,5 miljoni latu no
apdrošinātāju noslēgtajiem OCTA līgumiem gada laikā.
Šo iemaksu uzdevums ir veicināt satiksmes drošību uz Latvijas ceļiem, tādēļ tā
līdzekļi tiek ieguldīti aktivitātēs, kas sekmē satiksmes drošību, piemēram, Ceļu policijas
un VUGD darbam nepieciešamajam aprīkojumam, kā arī informatīvajām un
izglītojošajām kampaņām.
Saskaņā ar Sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības obligātās
apdrošināšanas likumu, ik gadu apdrošinātāji ieskaita speciālā Latvijas Transportlīdzekļu
apdrošinātāju biroja (LTAB) kontā 2% no prēmijām par OCTA polisēm, kas tālāk tiek
novirzīti Ceļu satiksmes negadījumu novēršanas un profilakses aktivitātēm. Puse līdzekļu tiek
izlietoti Iekšlietu ministrijas padotībā esošo iestāžu (tai skaitā Ceļu policija, VUGD)
vajadzībām, bet otra puse - citu institūciju, piemēram, CSDD organizētajām sabiedrības
izglītojošām kampaņām.
Līdzekļi tiek pārskaitīti ar mērķi realizēt ceļu satiksmes drošības programmas un
veikt pasākumus ceļu satiksmes negadījumu novēršanai Latvijā. Par līdzekļu piešķiršanu
konkrētajiem projektiem un budžeta izlietojumu lemj Ceļu satiksmes drošības padome.
Juris Stengrevics, Latvijas Transportlīdzekļu apdrošinātāju biroja (LTAB) valdes
priekšsēdētājs: „Katrs transportlīdzekļa īpašnieks, iegādājoties OCTA polisi savam
transportlīdzeklim, piedalās ceļu satiksmes drošības veicināšanā. Iemaksas Ceļu satiksmes
negadījumu novēršanai un profilaksei tiek veiktas no noslēgtajiem OCTA līgumiem, t.i., no
maksas par OCTA polisēm. Pieaugot noslēgto līgumu apjomiem, palielinās arī apdrošinātāju
veiktās finanšu līdzekļu iemaksas šim mērķim. Tā piemēram, salīdzinājumā ar 2007.gadu tās
ir pieaugušas par 400 tūkstošiem latu (2007.gadā – 1,139milj.latu), bet salīdzinājumā ar
2006.gadu pieaugušas jau vairāk nekā divas reizes (2006.gadā – 709 tūkst.latu).”
2008.gadā nozīmīgākie līdzfinansētie projekti no Ceļu satiksmes negadījumu
novēršanas un profilakses fonda: Valsts policijas un VUGD vajadzībām tehnikas, aprīkojuma
un inventāra iegāde, CSDD organizētās sociālās kampaņas „Beigta balle”, „Skaties divreiz!
Divreiz!”, „Redzi jostu –sprādzējies!”, „Ir labi būt labam” u.c.
Par LTAB
Latvijas Transportlīdzekļu apdrošinātāju birojs (LTAB) nodrošina OCTA sekmīgu
darbību valstī. OCTA Latvijā tika ieviesta 1997.gadā ar mērķi nodrošināt ceļu satiksmes
negadījumā cietušo trešo personu interešu aizsardzību. Sākotnēji birojs darbojās LR Finanšu
ministrijas pakļautībā, bet kopš 2004.gada tā ir neatkarīga institūcija.
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