
TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA 

 

1.1. Pasūtītājs uzaicina Pretendentus sagatavot un iesniegt piedāvājumus saskaņā ar 

Nolikuma prasībām sekojošu AS "Latvenergo" objektu īpašuma un iekārtu salūšanas 

risku apdrošināšanai:  

1.1.1. DAĻA I: ražotnes "TEC-1" ēku, būvju, iekārtu komplekss, kas nodots 

ekspluatācijā 2005.gada 1.novembrī, un papildus ūdens sildīšanas katla 

ēku, būvju, iekārtu komplekss, kas nodots ekspluatācijā 2010.gada 

10.jūnijā (turpmāk nolikuma tekstā "TEC-1"); 

1.1.2. DAĻA II:  

- ražotnes "TEC-2" pirmā energobloka ēku, būvju, iekārtu komplekss, 

kas ar 2009.gada 7.janvārī AS "Latvenergo" parakstīto "Rīgas TEC-

2 rekonstrukcijas pieņemšanas sertifikātu" tika pieņemts 

ekspluatācijā (turpmāk nolikuma tekstā "TEC 2-1"); 

- un ražotnes "TEC-2" otrā energobloka ēku, būvju, iekārtu 

komplekss, kas ar 2013.gada  23.septembra "Taking over certificate" 

tika pieņemts ekspluatācijā (turpmāk nolikuma tekstā "TEC 2-2"). 

1.2. Apdrošināšanas periods saskaņā ar Pretendenta piedāvājumu – 1 (viens) 

kalendārais gads sākot no 01.04.2023.  

1.3. Iepirkuma apjoms ir sadalīts 2 (divās) DAĻĀS.  

1.3.1. DAĻA I: AS "Latvenergo" ražotnes "TEC-1" īpašuma apdrošināšana un 

iekārtu salūšanas risku apdrošināšana ar pašrisku 500 000 EUR (pieci simti 

tūkstoši eiro) par gadījumu; 

1.3.2. DAĻA II: AS "Latvenergo" ražotnes "TEC 2" pirmā un otrā energobloka 

īpašuma apdrošināšana un iekārtu salūšanas risku apdrošināšana ar pašrisku 

500 000 EUR (pieci simti tūkstoši eiro) par gadījumu. 

1.4. Apdrošināmo objektu vērtība noteikta atjaunošanas vērtībā, nosakot objekta 

sagaidāmās atjaunošanas izmaksas 1000 EUR apmērā par 1kW uzstādītās 

elektriskās jaudas. Katram objektam ("TEC-1", "TEC 2-1", "TEC 2-2") 

apdrošinājuma summa atbilst apdrošināšanas polises atbildības limitam "pirmā 

zaudējuma" (angl. – "first loss") apdrošināšanā, kas noteikts orientējoši 85% 

apmērā no augšminētās atjaunošanas vērtības:  

1.4.1. Objekta "TEC-1" apdrošinājuma summa 134 000 000 EUR; 

1.4.2. Objekta "TEC 2-1" apdrošinājuma summa 353 000 000 EUR; 

1.4.3. Objekta "TEC 2-2" apdrošinājuma summa 353 000 000 EUR. 

1.5. Pretendentu piedāvājumā ietvertajā finanšu piedāvājumā atbilstoši tiek norādīts 

apdrošināšanas prēmijas apmērs gadā katrai piedāvājuma DAĻAI un Objektam.  

1.6. Ja Pretendenta piedāvājums neparedz kādu no Pasūtītāja prasībām, kas izteiktas 

"Tehniskā specifikācija" 2.punktā vai arī Pretendents sniedz atšķirīgu (paplašinātu 

vai sašaurinātu) terminu vai prasību traktējumu, tam jābūt skaidri norādītam 

Pretendenta piedāvājumā.  

 

2. Īpašuma apdrošināšanas un iekārtu salūšanas risku apdrošināšanas seguma 

prasības 

2.1. Pretendenta piedāvājumā DAĻA I un DAĻA II ietvertajam visu risku 

apdrošināšanas un iekārtu salūšanas risku apdrošināšanas segumam ir jāatbilst 

sekojošām prasībām:  

2.1.1. Visu risku apdrošināšana paredz zaudējumu atlīdzību par pēkšņa un 

neparedzēta fiziska bojājuma, bojāejas vai zuduma iestāšanās gadījumiem, 

kā rezultātā jāveic apdrošinātā objekta remonts vai aizvietošana; 



2.1.2. Iekārtu salūšanas risku apdrošināšana paredz zaudējumu atlīdzību par 

pēkšņa un neparedzēta notikuma rezultātā radītiem bojājumiem vai 

zaudējumiem apdrošinātajām iekārtām un aprīkojumam, ja šādi bojājumi 

vai zaudējumi radušies: 

2.1.2.1. personāla neuzmanīgas rīcības, kļūdas, nepietiekama pieredzes 

rezultātā; 

2.1.2.2. elektriskās strāvas izraisīti bojājumi (īssavienojums, 

pārspriegums, izolācijas defekts utml.); 

2.1.2.3. materiālu, lējumu defekti, projekta kļūdas, izgatavošanas vai 

montāžas laikā pieļautas kļūdas; 

2.1.2.4. vibrācija vai citi nejauši notikumi objekta ekspluatācijas laikā; 

2.1.2.5. stiprinājumu vai savienojumu atslābšana, objekta daļu pakļaušana 

neatbilstošam spriegumam, metāla nogurums, centrbēdzes spēku 

iedarbība, turbīnas rotora nepieļaujama rotācijas ātruma 

pārsniegšana, kas rada zaudējumus/bojājumus (angl. – overspeed); 

2.1.2.6. šķidrumu sasalšana, nekvalitatīva ieeļļošana vai degviela, 

nepietiekams eļļas vai dzesēšanas šķidruma daudzums, 

hidrauliskais trieciens, lokāla pārkaršana; 

2.1.2.7. aizsprostošanās vai nepiederīgu priekšmetu iekļūšana 

apdrošinātajās iekārtās; 

2.1.2.8. iekārtas aizsardzības sistēmas atteikums/nekorekta darbība; 

2.1.2.9. saistībā ar citiem apstākļiem, kas nav norādīti Iekārtu salūšanas 

risku apdrošināšanas seguma noteikumu izņēmumos. 

2.2. Saskaņā ar Pretendenta piedāvājumu, apdrošināšanas atlīdzība bojājumu vai 

zaudējumu gadījumā tiek aprēķināta atbilstoši Pretendenta apdrošināšanas 

noteikumu nosacījumiem un:  

2.2.1. Maksimālais zaudējumu atlīdzības limits apdrošināšanas gadījumā –

noteiktais limits katram objektam, kas noteikts 1.4.punkta apakšpunktos; 

2.2.2. Pamatlīdzekļa bojājuma vai daļēja zaudējuma gadījumā – remonta 

izdevumi pamatlīdzekļa atjaunošanas vērtībā. Atjaunošanas vērtība ir 

definēta – izdevumi, kas radušies veicot bojātās iekārtas atjaunošanas 

darbus vai nomainot iekārtas. 

2.3. Apdrošināšanas segums DAĻA II paredz papildus nosacījumu par apdrošinātāja 

atteikšanos no regresa tiesībām pret starp AS "Latvenergo" un Iberdrola 

Generacion S.A.U. un Iberdrola Ingeneria y Construccion S.A.U. 08.12.2005. 

noslēgtajā Apkalpošanas līgumā (Service Maintenance Agreement) noteikto 

apkalpojošo kompāniju (Iberdrola Generacion S.A.U. un Iberdrola Ingeneria y 

Construccion S.A.U.), tās mātes kompāniju, saistītajām kompānijām un tās 

apakšuzņēmējiem (including waiver of subrogation in favour of the Contractor 

(Iberdrola Generacion S.A.U. and Iberdrola Ingeneria y Construccion S.A.U.), 

Parent Company, any Affiliated Company of the Contractor and Contractor''s 

subcontractors).  

2.4. Apdrošināšanas segums DAĻA II paredz papildus nosacījumu par apdrošinātāja 

atteikšanos no regresa tiesībām pret starp AS "Latvenergo" un GAMA Güc 

Sistemleri Mühendislik ve Taahhüt A.S.  noslēgtajā būvniecības līgumā noteikto 

būvuzņēmēju GAMA Güc Sistemleri Mühendislik ve Taahhüt A.S (including 

waiver of subrogation to GAMA Güc Sistemleri Mühendislik ve Taahhüt A.S.). 

Apdrošināšanas segums DAĻA II paredz papildus nosacījumu par apdrošinātāja 

atteikšanos no regresa tiesībām pret starp AS "Latvenergo" un GENERAL 

ELECTRIC GLOBAL SERVICES GMBH gāzes turbīnas un ģeneratora 



apkalpošanas līgumā (Contractual Service Agreement) noteikto apkalpojošo 

kompāniju (GENERAL ELECTRIC GLOBAL SERVICES GMBH) un tās 

saistītajām kompānijām un nosaka GENERAL ELECTRIC GLOBAL SERVICES 

GMBH kā papildus apdrošināto personu, ja rodas tādas apdrošināmās intereses 

(including waiver of subrogation in favour of GENERAL ELECTRIC GLOBAL 

SERVICES GMBH and its Affiliates and further includes  GENERAL ELECTRIC 

GLOBAL SERVICES GMBH as additional insured as their interests may 

appear). 

2.5. Gadījumā, ja Pretendenta piedāvājums DAĻA I un/vai DAĻA II paredz citas 

prasības apdrošinājuma ņēmējam attiecībā uz pienākumu līguma darbības laikā 

ziņot par apstākļiem, kuri var ievērojami palielināt apdrošinātā riska iestāšanās 

iespējamību vai varbūtējo zaudējumu apjomu, nekā norādīts apakšpunktos 2.5.1 – 

2.5.6 zemāk, attiecīgajām prasībām ir jābūt skaidri norādītām Pretendenta 

piedāvājumā un Pretendenta prasības tiks ņemtas vērā piedāvājuma kvalitātes 

vērtējumā. Apstākļi, par kuriem ir jāpaziņo apdrošināšanas sabiedrībai ietver: 

2.5.1. Tiek uzsākti būvniecības darbi objektā vai objekta teritorijā, ja par šādu 

darbu veikšanu saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem ir 

nepieciešama būvatļauja; 

2.5.2. Tiek uzsākti pamatiekārtu ("pamatiekārta" ietver: gāzes turbīna ar 

ģeneratoru, tvaika turbīna ar ģeneratoru, katls utilizators, ūdens 

sildkatls, transformators) kapitālie remonti vai pārbūves darbi, izņemot 

plānveida tehniskās apkopes darbus, atjaunošanas vai uzturēšanas 

remontdarbus, kas nepieciešami, lai iekārtas uzturētu atbilstošā 

tehniskajā kārtībā; 

2.5.3. Ir konstatēts spēkā esošajos normatīvajos aktos noteikto ugunsdrošības 

vai būvniecības normu vai prasību pārkāpums, kā rezultātā objekta 

bojājuma vai zaudējuma risks ir kļuvis lielāks; 

2.5.4. Ilgāk nekā uz 24 stundām atslēgtas automātiskās ugunsdzēšanas 

sistēmas; 

2.5.5. Ilgāk kā uz 1 nedēļu atvienota vai atslēgta ugunsdrošības vai fiziskās 

drošības signalizācija vai būtiski samazināts objekta fiziskās apsardzes 

apjoms; 

2.5.6. Ir pieņemts lēmums par būtiskām izmaiņām pamatiekārtu plānotajā 

servisa-apkopes grafikā, ir pieņemts lēmums mainīt pamatiekārtu 

servisa-apkopes pakalpojumu sniedzēju. 

2.6. Saskaņā ar piedāvājumu Pretendents piekrīt, ka apdrošinātā īpašuma 

bojājuma/zaudējuma gadījumā Apdrošinājuma ņēmējs ir tiesīgs nekavējoties 

uzsākt darbus ar mērķi operatīvi atjaunot tehnoloģisko procesu, ja: 

2.6.1. Apdrošinājuma ņēmējs ir paziņojis Apdrošinātājam par īpašuma 

bojājuma/zaudējuma gadījumu; 

2.6.2. Ir veikta negadījuma vietas un negadījuma seku foto un/vai video 

fiksācija; 

2.6.3. Ir veikta bojātā īpašuma izņemšana un droša saglabāšana tādā veidā, lai 

tas netiktu bojāts papildus un lai varētu nodrošināt vēlāku ekspertīzes 

veikšanu; 

2.6.4. Netiek veiktas nekādas citas izmaiņas attiecībā uz bojāto lietu vai 

notikuma vietu, kas varētu ietekmēt zaudējuma iestāšanās cēloņa vai 

zaudējuma apjoma noteikšanu, izņemot tās, kas ir minimālās obligāti 

nepieciešamās zaudējuma samazināšanai vai tehnoloģiskā procesa 

operatīvai atjaunošanai. 


