
JAUTĀJUMI UN ATBILDES PAR NAUDAS SODU 

Transportlīdzekļu apdrošinātāju asociācija (TFF) ir sadarbības organizācija visām Norvēģijas 
apdrošināšanas sabiedrībām, kas sniedz sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku OCTA apdrošināšanas 
pakalpojumus. Visām apdrošināšanas sabiedrībām, kas sniedz OCTA pakalpojumus Norvēģijā, ar likumu ir 
noteikta obligāta dalība TFF. TFF nodrošina zaudējumu atlīdzību, ja tos izraisījuši nezināmi, ārvalstīs 
reģistrēti vai neapdrošināti transportlīdzekļi. 

 

Ko sevī ietver naudas sods? 
Visu reģistrēto transportlīdzekļu īpašnieku pienākums ir 
iegādāties derīgu civiltiesisko apdrošināšanu. Ja neesat 
transportlīdzekli apdrošinājis, tad no 2018. gada 1. marta 
par katru dienu, kad transportlīdzeklis nav apdrošināts, tiks 
aprēķināts sods.   
 
Kāds ir naudas sods par katru kavēto dienu? 
Moped, tractor, motor vehicle, veteran vehicle: 50 NOK per 
day 
Car, van, caravan, tracked vehicle, motorcycle, snowmobile: 
150 NOK per day 
Bus, truck: 250 NOK per day 
 
Kādēļ tiek ieviests naudas sods? 
Naudas sodu sistēmas mērķis ir panākt, ka īpašnieki 
apdrošina savus neapdrošinātos transportlīdzekļus.   
 
Kā izvairīties no naudas soda? 
Jums ir divas alternatīvas: 
- apdrošināt transportlīdzekli, vai 
- nodot numura zīmes Valsts autoceļu pārvaldei (Statens 

Vegvesen) 
 

Kuri transportlīdzekļi ir jāapdrošina? 
Jāapdrošina visi ar numura zīmēm aprīkotie vai reģistrētie 
transportlīdzekļi, tādi kā automobiļi, mopēdi, motocikli, 
visurgājēji (ATV), traktori, autobusi u.c.  
 
Kuri transportlīdzekļi nav jāapdrošina? 
Nav jāapdrošina transportlīdzekļi, kuriem valsts iestādes 
noņēmušas numura zīmes, kuri izslēgti no reģistra, nodoti 
pārstrādei vai nozagti. Tāpat nav jāapdrošina piekabes un 
dzīvojamās piekabes.  
 
Kopš kuras dienas transportlīdzeklim ir jābūt 
apdrošinātam? 
Transportlīdzeklim jābūt apdrošinātam no brīža, kad tas 
nonāk Jūsu īpašumā vai kā citādāk nonāk Jūsu rīcībā.  
 
 
 

Kam ir jāiegādājas OCTA?    
Īpašnieks ir atbildīgs par transportlīdzekļa 
apdrošināšanu.  
 
Īpašnieks ir atbildīgs par transportlīdzekļa 
apdrošināšanu arī, ja: 
- tas netiek lietots 
- tas tiek lietots tikai atsevišķos gada periodos 
- tas ir nelietojamā stāvoklī 
…Kamēr uz transportlīdzekļa atrodas numura zīmes, tam jābūt 
apdrošinātam. 

 

Izslēgšana no reģistra 
Transportlīdzekli izslēdz no reģistra, ja tas ir nodots 
pārstrādei vai izvests no valsts. Izslēgšanas no reģistra 
notiek Valsts autoceļu pārvaldē.     
 
Nepareiza informācija Transportlīdzekļu un to vadītāju 
valsts reģistrā 
Ja uzskatāt, ka reģistrā minētie dati ir nepareizi, lūdzam Jūs 
sazināties sar Valsts autoceļu pārvaldi.   
 
Nesamaksāta soda nauda 
Ja netiek veikta soda naudas samaksa, Transportlīdzekļu 
apdrošinātāju asociācija nosūta kavējuma paziņojumus un 
nodod prasību par parādu piedziņu tiesas ceļā. Praktiski tas 
nozīmē, ka, veicot pārbaudi uz ceļiem, transportlīdzeklim uz 
vietas tiks noņemtas numura zīmes. Ņemiet vērā, ka 
iepriekš uzliktais naudas sods netiks atcelts arī pēc OCTA 
slēgšanas.  
 
Nesamaksāta apdrošināšanas prēmija 
Ja apdrošināšanas prēmija netiek samaksāta noteiktajā 
termiņā, apdrošināšanas sabiedrība patur tiesības lauzt 
OCTA līgumu. Vadīt transportlīdzekli bez derīgas OCTA ir 
aizliegts un, veicot pārbaudi, transportlīdzeklim var noņemt 
numura zīmes.  

 
 
 

 


