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DZĪVNIEKU APDROŠINĀŠANA 
Noteikumi Nr. 1

Apstiprināti ar „BTA Insurance Company” SE 16.04.2013. Valdes Lēmumu Nr. VL– 2013-37 

Saskaņā ar „BTA Insurance Company” SE „Vispārējiem apdrošināšanas noteikumiem Nr.3” (apstiprināti 2011.gada 

13.decembrī ar BTA Valdes lēmumu Nr.121), turpmāk tekstā - Vispārējie noteikumi, un šiem noteikumiem, BTA

slēdz apdrošināšanas līgumus par dzīvnieku apdrošināšanu.
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1. NOTEIKUMOS LIETOTO TERMINU SKAIDROJUMS

Ārkārtas kaušana Ievainota vai slima dzīvnieka vai putna nogalināšana, ja tas ir pakļauts stiprām 

sāpēm un ciešanām, kuras praktiski nav iespējams novērst;  

Nāve Pilnīga dzīvības procesu izbeigšanās dzīvnieka vai putna organisma šūnās un 

audos, kas nav iestājusies Ārkārtas kaušanas rezultātā. 

2. APDROŠINĀŠA NAS OBJEKTS

Apdrošināšanas objekts 

Apdrošināšanas objekts 

2.1. Apdrošināšanas objekts ir Latvijas Republikas Lauksaimniecības datu centra 

reģistrā reģistrēts: 

2.1.1. dzīvnieku ganāmpulks; 

2.1.2. putnu ganāmpulks; 

2.1.3. bišu saimes.  

2.2. Apdrošināts ir tikai noslēgtajā apdrošināšanas līgumā nepārprotami 

norādītais apdrošināšanas objekts. 

Apdrošinātie dzīvnieki un 

putni 

2.3. Apdrošināšanas aizsardzība ir spēkā tikai šādiem ganāmpulkā 

ietilpstošajiem dzīvniekiem un putniem: 

Liellopi 2.3.1. liellopiem vecumā no 6 mēnešiem līdz 12 gadiem;  

Zirgi 2.3.2. zirgiem vecumā no 1 gada līdz 16 gadiem; 

Aitas un kazas 2.3.3. aitām un kazām vecumā no 3 mēnešiem līdz 8 gadiem;  

Cūkas 2.3.4. cūkām vecumā no 3 mēnešiem līdz 5 gadiem; 

Putni 2.3.5. putniem vecumā no 15 dienām līdz 2 gadiem. 

3. APDROŠINĀŠA NAS AIZSARDZĪBA

Apdrošināšanas 

aizsardzība 

3.1. Apdrošināšanas objekts tiek apdrošināts zemāk nosauktajiem riskiem, ja 

apdrošināšanas līgumā tie ir atzīmēti kā apdrošināti.  

Slimības risks 3.2. Slimības risks: 

3.2.1. BTA atlīdzina tiešos zaudējumus, ja iestājusies dzīvnieka vai putna Nāve 

vai Ārkārtas kaušana, ja tās cēlonis ir: 

1) akūta ne infekcijas slimība;

2) akūta infekcijas slimība.

3.2.2. Par apdrošināšanas gadījumu netiek uzskatīts un netiek atlīdzināti

zaudējumi, kas tieši vai netieši radušies saistībā ar:

1) Starptautiskā epizootijas biroja A un B grupas sarakstā minētajām slimībām

un to sekām;

2) ielaistu, hronisku neārstējamu saslimšanu.
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Traumatisma risks 3.3. Traumatisma risks: 

3.3.1. BTA atlīdzina tiešos zaudējumus, ja iestājusies dzīvnieka vai putna Nāve 

vai Ārkārtas kaušana, ja tās cēlonis ir:   

1) dzīvnieka vai putna ķermeņa audu un orgānu traumatisks bojājums tiešas, 

ārējas (mehāniskas, termiskas, ķīmiskas vai elektriskas) iedarbības dēļ; 

2) akūta saindēšanās ar ķīmiskām vielām; 

3) nosmakšana; 

4) nožņaugšanās. 

3.3.2. Par apdrošināšanas gadījumu netiek uzskatīts un netiek atlīdzināti 

zaudējumi, kas tieši vai netieši radušies saistībā ar dzemdību traumām. 

Dzemdību risks 3.4. Dzemdību risks: 

3.4.1. BTA atlīdzina tiešos zaudējumus ja iestājusies dzīvnieka Nāve vai 

Ārkārtas kaušana, ja tās cēlonis ir grūsnības, dzemdību vai pēcdzemdību periodā 

radušās komplikācijas. 

3.4.2. Apdrošināšanas aizsardzība dzemdību riskam ir spēkā: 

1) liellopiem no septītā grūsnības mēneša līdz pirmajam mēnesim pēc 

atnešanās; 

2) citiem dzīvniekiem, izņemot liellopus, tikai dzemdību laikā. 

Ganību risks 3.5. Ganību risks: 

3.5.1. BTA atlīdzina tiešos zaudējumus, ja ganību periodā iestājusies dzīvnieka 

vai putna Nāve, Ārkārtas kaušana vai zudums, ja tā cēlonis ir:  

1) noslīkšana; 

2) citu dzīvnieku uzbrukums; 

3) saindēšanās ar indīgiem augiem vai vielām; 

4) indīgu dzīvnieku vai kukaiņu kodums; 

5) pakļūšana zem transporta līdzekļiem; 

6) pazušana, ja ir pazīmes dzīvnieka vai putna patstāvīgai izkļūšanai no aploka 

un 15 dienu laikā dzīvnieks vai putns nav atrasts. 

Trešo personu 

prettiesiska rīcība 

 

 

 

 

 

 

 

3.6. Trešo personu prettiesiska rīcība: 

3.6.1. BTA atlīdzina tiešos zaudējumus, ja iestājusies dzīvnieka vai putna 

Nāve, Ārkārtas kaušana, zudums vai bišu saimes pilnīga vai daļēja bojāeja vai 

zudums, ja tā cēlonis ir:     

1) Trešo personu prettiesiska rīcība - trešo personu prettiesiska darbība vai 

bezdarbība;   

2) Zādzība - dzīvnieka, putna vai bišu saimes nolaupīšana, ja tā izdarīta 

trešajām personām prettiesiski iekļūstot apdrošināšanas līguma darbības 

teritorijā. Zādzības risks no telpām ir iestājies, ja ir konstatētas nepārprotamas 

ielaušanās pazīmes, tas ir, salauzti, mehāniski bojāti vai atmūķēti šķēršļi vai 

slēdzenes, kas uzstādītas, lai nevarētu brīvi iekļūt telpās;  

3) Laupīšana – dzīvnieka, putna vai bišu saimes nolaupīšana, ja tā saistīta ar 

vardarbību vai vardarbības piedraudējumu personām, kas tiesiski atrodas 

apdrošināšanas līguma darbības teritorijā;  

4) Sauszemes transporta līdzekļa trieciens - sauszemes transporta līdzekļa, 

tajā skaitā sliežu transporta līdzekļa, mehāniska tieša vai pastarpināta iedarbība 

uz dzīvnieku, putnu vai bišu saimi; 

5) Augu aizsardzības līdzekļu neatļauta lietošana -  nepareiza vai 

neatļauta augu aizsardzības līdzekļu lietošana, ko konstatējis Valsts augu 

aizsardzības dienests.  

Ugunsgrēks, zibens, 

eksplozija   

 

 

 

 

 

 

3.7. Uguns risks: 

3.7.1. BTA atlīdzina tiešos zaudējumus, ja iestājusies dzīvnieka vai putna Nāve 

vai Ārkārtas kaušana, vai bišu saimes pilnīga vai daļēja bojāeja, ja tās cēlonis ir:  

   

1) Ugunsgrēks - uguns rašanās tai neparedzētā vietā, tajā skaitā, atstājot tai 

paredzēto vietu un spējot izplatīties patstāvīgi; 

2) Eksplozija - gāzu vai tvaika izplešanās tieksmes balstīta, pēkšņi norisoša 

spēka izpausme. Tvertnes (piemēram, katla, cauruļvada) eksplozija ir notikusi 

tad, ja tās sienas ir plīsušas tādā mērā, ka notiek pēkšņa spiedienu izlīdzināšanās 

starp tvertnes iekšieni un ārieni; 

3) Zibens (arī lodveida zibens) spēriens - zibens tieša iedarbība uz 

apdrošināšanas objektu; 

3.7.2. Par apdrošināšanas gadījumu netiek uzskatīts un netiek atlīdzināti 

zaudējumi, kas tieši vai netieši radušies saistībā ar sprāgstvielu eksplozijas 

iedarbību. 
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Dabas stihiskie riski 3.8. Dabas stihiskie riski: 

3.8.1. BTA atlīdzina tiešos zaudējumus, ja iestājusies dzīvnieka vai putna Nāve 

vai Ārkārtas kaušana, vai bišu saimes pilnīga vai daļēja bojāeja, ja tās cēlonis ir:  

1) Vētra - vējš ar ātrumu vismaz 7 balles (pēc Boforta skalas) vai 17 m/s. Tiek 

atlīdzināti arī zaudējumi par kaitējumu apdrošināšanas objektam vētras ietekmē 

uz to brīvi krītot kokiem, mastiem, ēkas konstrukcijām un citiem priekšmetiem.  

Ja vēja ātrumu apdrošināšanas objekta atrašanās vietā nav iespējams noteikt, 

tad uzskatāms, ka vētra bijusi, ja nepārprotami ir konstatējams, ka kaitējums 

apdrošināšanas objektam ir nodarīts vētras rezultātā; 

2) Krusa - atmosfēras nokrišņi ledus graudu veidā; 

3) Koku, mastu, stabu vai to daļu nogāšanās - koku, mastu, stabu vai to 

daļu brīva nogāšanās gravitācijas spēka rezultātā. 

Bīstamo infekcijas 

slimību risks 

3.9. Bīstamo infekcijas slimību risks. BTA atlīdzina tiešos zaudējumus, ja 

iestājusies dzīvnieka vai putna Nāve vai  Ārkārtas kaušana Starptautiskā 

epizootijas biroja A un B grupas sarakstā minēto slimību rezultātā, ar 

nosacījumu, ka šo faktu konstatējis Latvijas Republikas Pārtikas un Veterinārais 

dienests.  

Veterinārmedicīniskās 

aprūpes izdevumi 

3.10. Veterinārmedicīniskās aprūpes izdevumi. BTA atlīdzina tiešos 

veterinārmedicīniskās aprūpes izdevumus slimību diagnostikai, dzīvnieku vai 

putnu ārstēšanai slimību un traumu gadījumā. 

Apdrošināšanas periods 3.11. Ar apdrošināšanas līgumu nodrošinātā apdrošināšanas aizsardzība ir spēkā 

apdrošināšanas līgumā norādītajā apdrošināšanas periodā.  

Nogaidīšanas periods 3.12. Tiek noteikts šāds nogaidīšanas periods, kura laikā apdrošināšanas 

aizsardzība nav spēkā: 

Slimība pirmajās 10 

apdrošināšanas perioda 

dienās 

3.12.1. ja slimības risks iestājies pirmo 10 dienu laikā, skaitot no 

apdrošināšanas perioda sākuma datuma, izņemot, ja ar BTA ir noslēgts jauns 

apdrošināšanas līgums bez apdrošināšanas aizsardzības pārtraukuma;  

Dzīvnieku pārvietošana 3.12.2. pirmo 30 dienu laikā  kopš dzīvnieks vai putns pārvietots uz apdrošināto 

ganāmpulku no Latvijas ganāmpulkiem; 

Importētie dzīvnieki 3.12.3. pirmo 60 dienu laikā, kopš importēts dzīvnieks vai putns ir pārvietots uz 

apdrošināto ganāmpulku, ja tas Latvijā atradies mazāk par 30 dienām. 

Apdrošināšanas līguma 

darbības teritorija 

3.13. Apdrošināšanas aizsardzība ir spēkā apdrošināšanas līgumā norādītajā 

Latvijas Republikas Lauksaimniecības datu centrā reģistrētā bišu dravā vai 

dzīvnieku vai putnu ganāmpulka novietnē, un Apdrošinājuma ņēmējam vai 

Apdrošinātajam piederošā, nomātā vai cita veida tiesiskā lietošanā nodotā zemes 

gabalā, kur ierīkotas ganības. 

 

4. IZŅĒMUMI  

 
Izņēmumi 4.1. Par apdrošināšanas gadījumu netiek uzskatīts un netiek atlīdzināti 

zaudējumi, kas tieši vai netieši radušies:  

Ilgstoši, pakāpeniski 

notiekoši procesi  

4.1.1. ilgstošu, pakāpeniski notiekošu procesu rezultātā (piemēram, 

novecošana, sugu raksturojošu maņu zaudējums, atsevišķu ķermeņu daļu 

nolietošanās vai nodilums, saules radiācijas ietekme, dabiskā mitruma vai 

gaismas iedarbība, apmatojuma vai acu krāsas izmaiņas);  

Likvidēšana saimniecisku 

apsvērumu dēļ 

4.1.2. dzīvnieku vai putnu likvidējot saimniecisku apsvērumu dēļ (piemēram, 

visa veida impotence, produktivitātes samazināšanās, visas iedzimtās slimības, 

eksterjera defekti, rahīts, nevēlēšanās vai aizliegums turēt dzīvniekus vai 

putnus); 

Slikta kopšana 

 

4.1.3. dzīvniekam vai putnam ejot bojā no novājēšanas, saistībā ar nebarošanu, 

sliktu kopšanu vai vecumu; 

Sals 

Saule, karstums 

4.1.4. sala iedarbības rezultātā; 

4.1.5. saules vai karstuma dūriena rezultātā;  

Īpaši izņēmumi bišu 

saimēm  

4.1.6. bišu saimēm pilnībā vai daļēji ejot bojā: 

1) invāzijas slimībām, variatozās saslimšanas;  

2) no saindēšanās ar lauksaimniecības pesticīdiem;  

3) no apkārtējās vides piesārņošanas;  

4) no atmosfērā rūpnieciski izmestām indēm (arsēns, flors, sērs un cianīdu 

savienojumiem tml.); 

5) ja bišu drava izvesta ganībās ārpus pastāvīgās novietnes, izņemot, ja iestājies 

šo noteikumu 3.6.1.punkta 5)apakšpunktā minētais apdrošinātais risks;  
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Turēšanas prasību 

pārkāpšana 

4.1.7. pārkāpjot Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktās dzīvnieku, 

putnu vai bišu turēšanas prasības, tajā skaitā ugunsdrošības prasības, un šāds 

pārkāpums izraisījis dzīvnieka vai putna Nāvi vai Ārkārtas kaušanu vai bišu 

saimes pilnīgu vai daļēju bojāeju; 

Pretepizootisko 

pasākumu izpildi 

noteiktajos termiņos 

4.1.8. saistībā ar noteikto pretepizootisko pasākumu neizpildi noteiktajos 

termiņos un dzīvnieku vai putu imunizēšanu pret lipīgajām slimībām, ko ir 

noteicis Latvijas Republikas Pārtikas un Veterinārais dienests; 

Vides piesārņojums 4.1.9. jebkāda vides piesārņojuma rezultātā; 

Kukaiņu kodumi  4.1.10. no kukaiņu kodumiem, kas radušies atkārtoti 30 dienu laikā. 

 4.2. BTA neatlīdzina:  

Regulārus izdevumus 4.2.1. regulārus izdevumus par dzīvnieku, putnu vai bišu saimju turēšanu, 

kopšanu, tīrīšanu, veterinārmedicīnisko aprūpi; 

Netieši zaudējumi 

 

 

Ārkārtas kaušana bez 

pamatojuma 

4.2.2. netiešos zaudējumus, tajā skaitā negūtos ienākumus, jebkādas likumiskas 

vai līgumiskas soda sankcijas, pagaidu telpu nomas izdevumus un pārvietošanas 

izdevumus; 

4.2.3. zaudējumus, kas radušies saistībā ar dzīvnieka vai putna Ārkārtas 

kaušanu, ja BTA nav iesniegts vetārsta atzinums par Ārkārtas kaušanas 

nepieciešamību un pamatotību. 

 

5. APDROŠINĀJUMA SUMMA  

 

Apdrošinājuma summa 

 

5.1. Apdrošinājuma summu nosaka Apdrošinājuma ņēmējs. Slēdzot 

apdrošināšanas līgumu, Apdrošinājuma ņēmējs uzņemas pilnu atbildību par 

apdrošinājuma summas noteikšanu un tās atbilstību apdrošināšanas objekta 

vērtībai. Ja, iestājoties apdrošināšanas gadījumam, tiek konstatēts, ka 

apdrošinājuma summa atšķiras no apdrošināšanas objekta vērtības, tad, 

aprēķinot apdrošināšanas atlīdzības apmēru, tiek piemēroti nosacījumi par 

zemapdrošināšanu vai virsapdrošināšanu. 

Apakšlimit i 5.2. Apdrošinājuma ņēmējs un BTA vienojoties apdrošināšanas līgumā var 

noteikt apakšlimitus, piemēram, apakšlimitu zaudējumu atlīdzināšanai, kas 

radušies, iestājoties noteiktam apdrošinātajam riskam.  

 

6.  APDROŠINĀTĀ PIENĀKUMI, IESTĀJOTIES IESPĒJAMAM APDROŠINĀŠA NAS GADĪJUMAM  

 

Rīcība iestājoties 

iespējamajam 

apdrošināšanas 

gadījumam 

6.1. Konstatējot iespējamā apdrošināšanas gadījuma iestāšanos, Apdrošinājuma 

ņēmēja vai Apdrošinātā pienākums, kā arī priekšnosacījums apdrošināšanas 

atlīdzības saņemšanai ir Vispārējo noteikumu sadaļā „Pasākumi, kas jāveic, 

iestājoties apdrošinātajam riskam” minēto pienākumu un zemāk minēto 

pienākumu izpilde: 

Bišu saimju bojāeja 6.1.1. bišu saimes pilnīgas vai daļējas bojāejas gadījumā, ko izraisa neatļauta 

augu aizsardzības līdzekļu lietošana, ziņot Valsts Augu aizsardzības dienestam; 

Dzīvnieka vai putna Nāve 

vai Ārkārtas kaušana 

6.1.2. dzīvnieka vai putna Nāves vai Ārkārtas kaušanas gadījumā izpildīt visas 

normatīvajos aktos un atbildīgo valsts dienestu noteiktās prasības un veikt visus 

pasākumus, kas saistīti ar nāves cēloņa noskaidrošanu, infekcijas slimību 

izplatīšanās ierobežošanu, kaušanu un utilizāciju. 

 

7. APDROŠINĀŠA NAS ATLĪDZĪBA  

 
Atlīdzības noteikšana 7.1. Apdrošināšanas atlīdzības apmērs tiek noteikts šādā veidā:  

Nāves, bojāejas  

gadījumā 

7.1.1. dzīvnieka vai putna Nāves, bišu saimes pilnīgas vai daļējas bojāejas 

gadījumā apdrošināšanas atlīdzība tiek aprēķināta dzīvnieka, putna vai bojā 

gājušās bišu saimes vai bišu saimes daļas vērtības apmērā tieši pirms 

apdrošināšanas gadījuma, atskaitot pašr isku; 

Ārkārtas kaušanas 

gadījumā 

7.1.2. dzīvnieka vai putna Ārkārtas kaušanas gadījumā apdrošināšanas atlīdzība 

tiek aprēķināta dzīvnieka vai putna vērtības apmērā tieši pirms apdrošināšanas 

gadījuma, atskaitot derīgo kautproduktu vērtību un pašrisku;  

Veterinārmedicīniskās 

aprūpes izdevumi 

7.1.3. Iestājoties Veterinārmedicīniskās aprūpes izdevumu apdrošinātajam 

riskam, BTA izmaksā apdrošināšanas atlīdzību, atlīdzinot apdrošināšanas līgumā 

noteikto procentuālo daļu no veterinārmedicīniskās aprūpes izdevumiem. Šajā 

gadījumā netiek piemērots zemapdrošināšanas princips.  

Zemapdrošināšana 7.2. Ja tiek konstatēts zemapdrošināšanas gadījums, tas ir gadījums, kad 
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apdrošinājuma summa ir vismaz par 10% (desmit procentiem) mazāka par 

apdrošināšanas objekta vērtību, tad atlīdzināmo zaudējumu apmērs tiek reizināts 

ar tādu proporciju, kāda ir starp apdrošinājuma summu un šo vērtību.  

Pašrisks netiek ieturēts 7.3. Pašrisks netiek ieturēts, ja BTA, izmaksājot apdrošināšanas atlīdzību, ir 

tiesības piedzīt zaudējumu pilnā apmērā no Latvijas Republikā reģistrētas 

apdrošināšanas sabiedrības saskaņā ar sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku 

civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu. Ja BTA, izmaksājot 

apdrošināšanas atlīdzību, ir tiesības piedzīt zaudējumu pilnā apmērā no ārvalstīs 

reģistrētas apdrošināšanas sabiedrības, tad pašrisks tiek ieturēts, līdz tiek 

saņemta zaudējumu kompensācija pilnā apmērā, un tad ieturētais pašrisks tiek 

atmaksāts Apdrošinātajam. 

 

8. PĀRĒJIE NOTEIKUMI 

 

Piemērojamie normatīvie 

akti 

8.1. Visi jautājumi, kas nav atrunāti šajos noteikumos, tiek risināti saskaņā ar 

Vispārējiem noteikumiem un Latvijas Republikas spēkā esošajiem normatīvajiem 

aktiem. 

BTA Vispārējie noteikumi 8.2. Vispārējie noteikumi ir publicēti BTA mājas lapā Internetā: 

http://www.bta.lv/noteikumi  

Pilnvaro BTA piekļūt 

informācijai 

8.3. Apdrošinājuma ņēmējs, noslēdzot apdrošināšanas līgumu, pilnvaro BTA 

piekļūt Latvijas Republikas Lauksaimniecības datu centra pārvaldībā esošajai 

informācijai par apdrošināšanas objektu. 

Noteikumu piemērošana 8.4. Šie noteikumi tiek piemēroti apdrošināšanas līgumiem, kas noslēgti, sākot 

ar 2013. gada  16. aprīli, ja puses apdrošināšanas līgumā nav vienojušās 

savādāk. 
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