
AAS “BTA Baltic Insurance Company” 
Sporta iela 11, Rīga, LV-1013, Latvija. Tālrunis 26 12 12 12, mājas lapa bta.lv, e-pasts bta@bta.lv 

1/8 

 

MĀJDZĪVNIEKU APDROŠINĀŠANA 
Noteikumi Nr. 08.DZ1 

Spēkā ar 01.12.2021. 

 

Saskaņā ar šiem noteikumiem BTA ar Apdrošinājuma ņēmējiem slēdz Mājdzīvnieku apdrošināšanas līgumus. 
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1. NOTEIKUMOS LIETOTO TERMINU SKAIDROJUMS 

Apdrošinājuma ņēmējs – persona, kas slēdz Apdrošināšanas līgumu savā vai citas personas labā. 

Apdrošinājuma summa – Apdrošināšanas līgumā noteiktais BTA saistību apmērs naudas izteiksmē vai tā 
aprēķināšanas noteikumi. 

Apdrošināšanas atlīdzība – par Apdrošināšanas gadījumu izmaksājamā naudas summa atbilstoši noslēgtajam 

Apdrošināšanas līgumam. 

Apdrošināšanas līgums – BTA un Apdrošinājuma ņēmēja vienošanās, saskaņā ar kuru Apdrošinājuma ņēmējs 
uzņemas saistības maksāt Apdrošināšanas prēmiju Apdrošināšanas līgumā noteiktajā veidā, termiņos un apmērā, kā 

arī izpildīt citas Apdrošināšanas līgumā noteiktās saistības. Savukārt BTA uzņemas saistības, iestājoties 
Apdrošināšanas gadījumam, izmaksāt Apdrošināšanas atlīdzību atbilstoši Apdrošināšanas līguma noteikumiem. 
Apdrošināšanas līgums sastāv no šādiem dokumentiem: šie noteikumi, Apdrošināšanas polise, Apdrošināšanas polises 

pielikumi, grozījumi, citas vienošanās, kas noslēgtas starp Apdrošinājuma ņēmēju un BTA. 

Apdrošināšanas periods – laika periods, kurā ir spēkā apdrošināšana. 

Apdrošināšanas pieteikums – dokuments vai cita informācija, kuru Apdrošinājuma ņēmējs iesniedz BTA, lai 

informētu par Apdrošināšanas objektu, faktiem un apstākļiem, kas nepieciešami apdrošinātā riska novērtēšanai. Ja 
BTA noteiktas formas Apdrošināšanas pieteikums nav iesniegts, Apdrošināšanas līgumā norādītā informācija par 
Apdrošināšanas objektu, Apdrošinājuma ņēmēju un Apdrošināto tiek uzskatīta par Apdrošinājuma ņēmēja iesniegtu. 

Apdrošināšanas pieteikuma pieņemšana neuzliek BTA pienākumu noslēgt Apdrošināšanas līgumu. 

Apdrošināšanas polise – dokuments, kas apliecina Apdrošināšanas līguma noslēgšanu un ietver Apdrošināšanas 

līguma noteikumus, par kādiem Apdrošinājuma ņēmējs un BTA ir vienojušies. 

Apdrošināšanas prēmija – Apdrošināšanas līgumā norādītais maksājums par Apdrošināšanu. 

Apdrošinātais – Apdrošināšanas līgumā norādīto Lauksaimniecības dzīvnieku īpašnieks vai tiesīgais lietotājs, kura 

Lauksaimniecības dzīvnieki ir apdrošināti saskaņā ar Apdrošināšanas līgumu. 

Apdrošinātais risks – Apdrošināšanas līgumā paredzētais no Apdrošinātā gribas neatkarīgs notikums, kura 
iestāšanās iespējama nākotnē. 

Apdrošināšanas objekts – Apdrošināšanas objekts ir Latvijas Republikas Lauksaimniecības datu centra reģistrā 
reģistrēts dzīvnieku, putnu ganāmpulks vai bišu saimes. 

Atlīdzības pieteikums – BTA noteiktas formas Apdrošinātā rakstisks iesniegums par iespējamo Apdrošināšanas 

gadījumu. 

Ārkārtas kaušana – ievainota vai slima dzīvnieka vai putna nogalināšana, ja tas ir pakļauts stiprām sāpēm un 
ciešanām, kuras praktiski nav iespējams novērst. 

BTA – AAS ”BTA Baltic Insurance Company”, Apdrošinātājs Apdrošināšanas līguma likuma izpratnē. 

Ganību periods – periods, kura laikā dzīvnieki atrodas ganībās, kas ir dabiski vai mākslīgi apaudzēts zemesgabals. 

ID. Nr. – Lauksaimniecības dzīvnieka identifikācijas numurs. 

Lauksaimniecības dzīvnieki – Dzīvnieki, kurus audzē un tur dzīvnieku izcelsmes produktu iegūšanai vai citos 
lauksaimnieciskajos nolūkos. 
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Pašrisks – Apdrošināšanas līgumā norādītā zaudējumu daļa, ko neatlīdzina BTA. Pašrisks var tikt noteikts noteiktā 
naudas summā, procentos no Apdrošināšanas gadījuma rezultātā nodarīto zaudējumu summas vai procentos no 
Apdrošinājuma summas. Gadījumā, ja Apdrošināšanas līgumā vienam Apdrošinātajam riskam ir noteikti vairāki 

pašrisku veidi, vienmēr tiek piemērots lielākais no tiem.  

Pēcdzemdību periods – Periods, kura laikā dzīvnieks atnesies un kura laikā iespējamas pēcdzemdību komplikācijas, 

šis periods tiek noteikts 30 dienas no augļa piedzimšanas. 

Piespiedu likvidēšana – pieaicinātā veterinārārsta vai Pārtikas un Veterinārā dienesta ieteikta Lauksaimniecības 
dzīvnieka likvidēšana, ja dzīvnieks ir pakļauts smagām sāpēm un nav iespējams izārstēt.  

Nāve – Pilnīga dzīvības procesu izbeigšanās dzīvnieku vai putnu organisma šūnās un audos, kas nav iestājusies 
Ārkārtas kaušanas un vai Piespiedu likvidēšanas rezultātā. 

Saraksta skaits – Lauksaimniecības dzīvnieku skaits, kas norādīts Lauksaimniecības datu centra sarakstā. 

Vecuma grupa – Noteikta lauksaimniecības dzīvnieku vecuma grupa, kurā atrodas dzīvnieks. 

Virsapdrošināšana – situācija Apdrošināšanā pret zaudējumiem, kad Apdrošinājuma summa saskaņā ar vienu vai 
vairākiem Apdrošināšanas līgumiem attiecībā uz vienu un to pašu Apdrošināto risku pārsniedz Apdrošināšanas objekta 

vērtību. Šādā gadījumā Apdrošināšanas atlīdzība tiek izmaksāta saskaņā ar kompensācijas principu, t.i., 
nepārsniedzot zaudējumu summu, to samazinot par pašriska summu. 

Zemapdrošināšana – situācija Apdrošināšanā pret zaudējumiem, kad Apdrošinājuma summa saskaņā ar vienu vai 

vairākiem Apdrošināšanas līgumiem attiecībā uz vienu un to pašu Apdrošināto risku ir mazāka par Apdrošināšanas 
objekta vērtību. Šādā gadījumā Apdrošināšanas atlīdzība tiek aprēķināta tādā proporcijā, kāda ir starp Apdrošinājuma 
summu un Apdrošināšanas objekta vērtību tieši pirms apdrošināšanas gadījuma. 

2. APDROŠINĀŠANAS OBJEKTS 

 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. 

 Apdrošināts ir tikai noslēgtajā apdrošināšanas līgumā nepārprotami norādītais apdrošināšanas objekts atbilstoši 
norādītajai vecuma grupai: 

2.2.1. Liellopi – no 3 mēnešu vecuma līdz 12 gadiem; 

2.2.2. Zirgi – no 1 gada līdz 16 gadiem; 

2.2.3. Aitas – no 1 gada līdz 8 gadiem; 

2.2.4. Kazas – no 1 gada līdz 8 gadiem; 

2.2.5. Cūkas – no 3 mēnešu vecuma līdz 5 gadiem; 

2.2.6. Putni – no 15 dienu vecuma līdz 2 gadiem; 

2.2.7. Bišu saimes. 

3. APDROŠINĀŠANAS AIZSARDZĪBA 

 Apdrošināšanas objekts tiek apdrošināts zemāk noteiktajiem riskiem, ja apdrošināšanas līgumā tie ir atzīmēti 
kā apdrošināti.  

3.1.1. Slimības risks – BTA atlīdzina tiešos zaudējumus, ja iestājusies Lauksaimniecības dzīvnieka Nāve, 
Piespiedu likvidēšana vai Ārkārtas kaušana, ja tās cēlonis ir: 

3.1.1.1. Akūta ne infekcijas slimība; 

3.1.1.2. Akūta infekcijas slimība. 

3.1.2. Traumatisma risks – BTA atlīdzina tiešos zaudējumus, ja iestājusies Lauksaimniecības dzīvnieka 

Nāve, Piespiedu likvidēšana vai Ārkārtas kaušana, ja tās cēlonis ir: 

3.1.2.1. Dzīvnieka ķermeņa audu un orgānu traumatisks bojājums tiešas, ārējas, mehāniskas, 
termiskas, svešķermeņu, ķīmiskas vai elektriskas iedarbības dēļ; 

3.1.2.2. Akūta saindēšanās ar ķīmiskām vielām; 

3.1.2.3. Nosmakšana; 

3.1.2.4. Nožņaugšanās. 

3.1.3. Dzemdību risks – BTA atlīdzina tiešos zaudējumus, ja iestājusies Lauksaimniecības dzīvnieka Nāve, 
Piespiedu likvidēšana vai Ārkārtas kaušana, ja tās cēlonis ir grūsnības, dzemdību vai pēcdzemdību 
periodā radušās komplikācijas, tai skaitā tiek atlīdzināti zaudējumi, ja liellopam grūsnības, dzemdību 

vai pēcdzemdību periodā ir konstatēta glumenieka dislokācija. Apdrošināšanas aizsardzība dzemdību 
riskam ir spēkā: 

3.1.3.1. Liellopiem no septītā grūsnības mēneša līdz pirmajam mēnesim pēc atnešanās; 

3.1.3.2. Citiem dzīvniekiem, izņemot liellopus, tikai dzemdību laikā. 
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3.1.4. Ganību risks – BTA atlīdzina tiešos zaudējumus, ja iestājusies Lauksaimniecības dzīvnieka Nāve, 
zudums, Piespiedu likvidēšana vai Ārkārtas kaušana, ja tās cēlonis ir: 

3.1.4.1. Noslīkšana; 

3.1.4.2. Citu dzīvnieku uzbrukums; 

3.1.4.3. Saindēšanās ar indīgiem augiem vai vielām; 

3.1.4.4. Indīgu dzīvnieku vai kukaiņu kodums; 

3.1.4.5. Pakļūšana zem transporta līdzekļiem; 

3.1.4.6. Pazušana, ja ir pazīmes dzīvnieka patstāvīgai izkļūšanai no aploka un 15 dienu laikā 

dzīvnieks nav atrasts. 

3.1.5. Trešo personu prettiesiska rīcība – BTA atlīdzina tiešos zaudējumus,  ja iestājusies 
Lauksaimniecības dzīvnieka Nāve, zudumu, Piespiedu likvidēšana vai Ārkārtas kaušana, ja tā cēlonis 

ir: 

3.1.5.1. Lauksaimniecības dzīvnieku zādzība, ja tā izdarīta, trešajām personām prettiesiski iekļūstot 
apdrošināšanas līguma darbības teritorijā. Zādzības risks ir iestājies, ja ir konstatētas 

nepārprotamas ielaušanās pazīmes telpās, tas ir, salauzti, mehāniski bojāti vai atmūķēti 
šķēršļi vai slēdzenes, kas uzstādītas, lai nevarētu brīvi iekļūt telpās. 

3.1.5.2. Lauksaimniecības dzīvnieka nolaupīšana, ja tā saistīta ar vardarbību vai vardarbības 

piedraudējumu personām, kas tiesiski atrodas apdrošināšanas līguma darbības teritorijā. 

3.1.5.3. Sauszemes transporta līdzekļa, tajā skaitā sliežu transporta līdzekļa, gaisa kuģa,  mehāniska 
tieša vai pastarpināta iedarbība uz dzīvnieku; 

3.1.5.4. Nepareiza vai neatļauta augu aizsardzības līdzekļu lietošana, ko konstatējis Valsts augu 
aizsardzības dienests. 

3.1.6. Uguns risks – BTA atlīdzina tiešos zaudējumus, ja iestājusies Lauksaimniecības dzīvnieka Nāve, 

Piespiedu likvidēšana vai Ārkārtas kaušana, ja tā cēlonis ir: 

3.1.6.1. Ugunsgrēks – uguns rašanās tai neparedzētā vietā, tajā skaitā, atstājot tai paredzēto vietu 

un spējot izplatīties patstāvīgi; 

3.1.6.2. 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; 

3.1.6.3. Zibens (arī lodveida zibens) spēriens – zibens tieša iedarbība uz apdrošināto objektu; 

3.1.7. Dabas stihiskie riski – BTA atlīdzina tiešos zaudējumus,  ja iestājusies Lauksaimniecības dzīvnieka 

Nāve, Piespiedu likvidēšana vai Ārkārtas kaušana, ja tās cēlonis ir: 

3.1.7.1. Vētra – vējš ar ātrumu vismaz 7 balles (pēc Bosfora skalas) vai 17 m/s. Tiek atlīdzināti 
zaudējumi par kaitējumu apdrošināšanas objektam, vētras ietekmē 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 objektiem ir nodarīts vētras rezultātā; 

3.1.7.2. Krusa – atmosfēras nokrišņi ledus graudu veidā; 

3.1.7.3. Bargs sals – Gaisa temperatūras pazemināšanās zem mīnus 30oC. 

3.1.7.4. Lietus – atmosfēras nokrišņi ūdens pilienu veidā, kad 5 stundu vai arī īsākā laika posmā 

nolīst vismaz 20 mm nokrišņu; 

3.1.7.5. Koku, mastu, stabu vai to daļu nogāšanās gravitācijas spēka rezultātā. 

3.1.8. Bīstamo infekciju slimību risks – BTA Atlīdzina tiešos zaudējumus, ja iestājusies Lauksaimniecības 
dzīvnieka Nāve, Piespiedu likvidēšana vai Ārkārtas kaušana starptautisko epizootijas biroja A un B 
grupas sarakstā minēto slimību rezultātā, ar nosacījumu, ka šo faktu konstatējis Latvijas Republikas 

Pārtikas un Veterinārais dienests. 

3.1.9. Veterinārmedicīniskās aprūpes izdevumi – BTA atlīdzina tiešos veterinārmedicīniskās aprūpes 
izdevumus slimību diagnostikai, Lauksaimniecības dzīvnieku ārstēšanai slimību un traumu gadījumos. 

4. APDROŠINĀJUMA SUMMA 

 Apdrošinājuma summa – Apdrošinājuma summa tiek noteikta katram apdrošinātajam objektam atsevišķi un 

tiek norādīta apdrošināšanas līgumā. 

 Apdrošinājuma summas noteikšana – 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 atlīdzību, tiek piemēroti nosacījumi par Zemapdrošināšanu vai Virsapdrošināšanu. 
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5. IZŅĒMUMI 

 Par apdrošināšanas gadījumu netiek uzskatīts un netiek atlīdzināti zaudējumi, kas tieši vai netieši radušies: 

5.1.1. Ilgstošu, pakāpeniski notiekošu procesu rezultātā (piemēram, novecošana, sugu raksturojošu maņu 
zaudējums, atsevišķu ķermeņu daļu nolietošanās vai nodilums). 

5.1.2. Lauksaimniecības dzīvnieku vai putnu likvidējot saimniecisku apsvērumu dēļ (visa veida impotence, 
produktivitātes samazināšanās, visas iedzimtas slimības, eksterjera defekti, rahīts, nevēlēšanās vai 
aizliegums turēt dzīvniekus vai putnus). 

5.1.3. Mastīta slimības gadījumā, ja iestājusies Lauksaimniecības dzīvnieka Nāve, nepieciešama Piespiedu 
likvidēšana vai Ārkārtas kaušana. 

5.1.4. Glumenieka dislokācijas gadījumā, izņemot tikai un vienīgi Dzemdību periodu, ja iestājusies 

Lauksaimniecības dzīvnieka Nāve, nepieciešama Piespiedu likvidēšana vai Ārkārtas kaušana. 

5.1.5. Aknu taukainās deģenerācijas gadījumā, ja iestājusies Lauksaimniecības dzīvnieka Nāve, nepieciešama 
Piespiedu likvidēšana vai Ārkārtas kaušana. 

5.1.6. Saules vai karstuma dūriena rezultātā. 

5.1.7. Bišu saimei pilnībā vai daļēji ejot bojā: 

5.1.7.1. no invāzijas slimībām, varrozes; 

5.1.7.2. no saindēšanās ar lauksaimniecības pesticīdiem; 

5.1.7.3. no apkārtējās vides piesārņošanas; 

5.1.7.4. no atmosfērā rūpnieciski izmestām indēm (arsēns, flors, sērs un cianīdu savienojumiem 
tml.); 

5.1.7.5. ja bišu drava izvesta ganībās ārpus pastāvīgās novietnes, izņemot, ja iestājies šo noteikumu 

3.1.5.4. punkta minētais apdrošinātais risks. 

5.1.8. Pārkāpjot Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktās dzīvnieku turēšanas prasības, tajā skaitā 
ugunsdrošības prasības, un šāds pārkāpums izraisījis dzīvnieka Nāvi vai arī Ārkārtas kaušanu vai 

Piespiedu likvidāciju. 

5.1.9. Saistībā ar noteikto pretepizootisko pasākumu neizpildi noteiktajos termiņos un dzīvnieku 
neimunizēšanu pret lipīgajām slimībām, ko ir noteicis Latvijas Republikas Pārtikas un Veterinārais 

dienests. 

5.1.10. Jebkāda vides piesārņojuma rezultātā. 

5.1.11. Atkārtoti 30 dienu laikā no kukaiņu kodumiem. 

5.1.12. Ielaistu, hronisku neārstējamu saslimšanu rezultātā. 

5.1.13. Saistībā ar starptautiskā epizootiju biroja A un B grupas sarakstā minētajām slimībām un to sekām. 

5.1.14. Saistībā ar sprāgstvielu eksplozijas iedarbību. 

 Par apdrošināšanas gadījumu netiek uzskatīts un netiek atlīdzināti zaudējumi, kas tieši vai netieši radušies 
saistībā ar: 

5.2.1. Informācijas tehnoloģiju drošības incidents – zaudējumi, kas radušies no Kibertelpā notikuša vai 
draudoša Informācijas tehnoloģiju drošības incidenta. Kibertelpa ir interaktīva vide, kura ietver 
lietotājus, tīklus, skaitļošanas tehnoloģijas, programmatūru, procesus, pārsūtītas jeb uzglabātas 

informācijas kopumu, lietojumprogrammas, pakalpojumus un sistēmas, kas ir savienotas tieši vai 
netieši, izmantojot internetu, telekomunikācijas vai datortīklus, un kurā mijiedarbojas tās lietotāji. 
Kibertelpai nav fizisko robežu. Informācijas tehnoloģijas ir tehnoloģijas, kuras tām paredzēto 

uzdevumu izpildei veic informācijas elektronisko apstrādi, tai skaitā, izveidošanu, dzēšanu, glabāšanu, 
attēlošanu vai pārsūtīšanu. Informācijas tehnoloģiju drošības incidents ir kaitīgs notikums vai 
nodarījums, kura rezultātā tiek apdraudēta informācijas tehnoloģiju integritāte, pieejamība vai 

konfidencialitāte; 

5.2.2. Karš – zaudējumi, kuru rašanās ir saistīta ar jebkādu vardarbības izpausmi, tai skaitā, bet 
neaprobežojoties ar karu, iebrukumu, okupāciju, aneksiju, ārvalsts naidīgu aktu (ar vai bez 

pierādījumiem par ārvalsts iesaisti šādā aktā), karadarbību vai karam pielīdzināmu operāciju (ar vai 
bez kara pieteikšanas); pilsoņu karu, dumpi, streiku, sacelšanos, nemieriem, revolūciju, militāras vai 
uzurpētas varas sacelšanos, kara stāvokli vai ar to saistītu laupīšanu vai marodierismu, vardarbību, 

vandālismu, sabotāžu; streiku, lokautu, sabiedriskās kārtības traucēšanu mērogā, kas pielīdzināms 
tautas sacelšanās vai dumpim; mantas konfiskāciju, nacionalizāciju, atsavināšanu, rekvizīciju, 

sagraušanu vai iznīcināšanu, ja to radījusi vai sankcionējusi juridiski vai faktiski atzīta valsts, vai 
starptautiski neatzīts ārvalstu spēks, neatkarīgi no tā, vai tas ir likumīgi, vai nē; citiem politiskiem 
riskiem, tai skaitā netiek atlīdzināti arī jebkādi zaudējumi vai izdevumi, kas tieši vai netieši radušies 

saistībā ar jebkādiem iepriekš minēto notikumu novēršanas pasākumiem; 

5.2.3. Ļauns nolūks – zaudējumi, kas radušies Apdrošinājuma ņēmēja, Apdrošinātā vai to darbinieku ļauna 
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nolūka, tas ir tīšas rīcības ar mērķi nodarīt kaitējumu, rezultātā vai tādas vainas pakāpes rezultātā, kas 
zaudējumu atlīdzības un citu civiltiesisko seku ziņā ir pielīdzināma ļaunam nolūkam; 

5.2.4. Soda sankcijas – soda naudas, līgumsodi, pārmācošas vai represīvas sankcijas un citi līdzīgi maksājumi, 

kuru samaksas pienākums izriet no normatīvajiem aktiem; 

5.2.5. Terorisms – zaudējumi, kuru rašanās ir saistīta ar jebkādu terorisma izpausmi, tai skaitā, bet 

neaprobežojoties ar teroristisku aktu (akts, kas izpaužas kā spēka un vardarbības pielietošana, vai 
draudiem to pielietot no jebkuras personas vai personu grupas puses, kas rīkojas vienatnē vai saistībā 
ar kādu organizāciju vai valdību, vai tās vārdā, kas tiek darīts politisko, reliģisko, ideoloģisko vai etnisko 

iemeslu dēļ un, kas sevī iekļauj nodomu ietekmēt valdību vai turēt briesmās sabiedrību vai kādu tās 
daļu), kā arī netiek atlīdzināti arī zaudējumi, kas radušies saistībā ar teroristiska akta novēršanas 
pasākumiem; 

5.2.6. Valsts izdotajiem normatīvajiem aktiem; izsludinātu ārkārtējo situāciju vai izņēmuma stāvokli, tai skaitā 
netiek atlīdzināti arī jebkādi zaudējumi vai izdevumi, kas tieši vai netieši radušies saistībā ar jebkādiem 
ārkārtējās situācijas vai izņēmuma stāvokļa novēršanas pasākumiem; 

5.2.7. Epidēmiju vai pandēmiju. 

 BTA neatlīdzina: 

5.3.1. Regulārus izdevumus par dzīvnieku turēšanu, kopšanu, tīrīšanu un veterinārmedicīnisko aprūpi. 

5.3.2. Netiešos zaudējumus, tajā skaitā neiegūtos ienākumus, pagaidu telpu nomas izdevumus un 
pārvietošanās izdevumus, ja vien tas nav atrunāts Apdrošināšanas līguma īpašajos nosacījumos. 

5.3.3. Zaudējumus, kas radušies saistībā ar dzīvnieku Ārkārtas kaušanu, ja BTA nav iesniegts veterinārārsta 

atzinums par Ārkārtas kaušanas vai Piespiedu likvidācijas nepieciešamību un pamatotību. 

5.3.4. Zaudējumus, kad Lauksaimniecības dzīvnieki tiek apdrošināti pēc vecuma grupām un, iestājoties 
Apdrošināšanas gadījumam, attiecīgajā vecuma grupā dzīvnieku skaits ir par 10 procentiem lielāks, 

nekā tas norādīts Apdrošināšanas līgumā, tad Apdrošināšanas atlīdzība netiek izmaksāta. 

6. NOGAIDĪŠANAS PERIODS 

 Lauksaimniecības dzīvniekiem, kas tiek apdrošināti pirmo reizi, tiek noteikts 10 dienu nogaidīšanas periods, 
skaitot no apdrošināšanas perioda sākuma datuma, izņemot ja ar BTA ir noslēgts jauns apdrošināšanas līgums 

bez apdrošināšanas aizsardzības pārtraukuma. 

 Tiek noteikts nogaidīšanas periods pirmās 30 dienas no dzīvnieka pārvietošanas reģistrācijas dienas 
Lauksaimniecības datu centrā, ja tas tiek pārvietots uz apdrošināto ganāmpulku no ārvalstīm vai cita Latvijas 

ganāmpulka. 

 Pēcdzemdību periods liellopiem tiek noteikts no septītā grūsnības mēneša līdz pirmajam mēnesim pēc 

atnešanās. 

7. PIENĀKUMI, IESTĀJOTIES IESPĒJAMAM APDROŠINĀŠANAS GADĪJUMAM 

 Apdrošināšanas atlīdzības izmaksas priekšnosacījums, iestājoties iespējamam Apdrošināšanas gadījumam, ir 
šādu Apdrošinājuma ņēmēja vai labuma guvēja pienākumu izpildīšana: 

7.1.1. Iestājoties iespējamam Apdrošināšanas gadījumam, nekavējoties, tiklīdz tas kļuvis iespējams, informēt 

BTA par notikušo negadījumu, izmantojot diennakts informatīvo tālruni +371 26121212 vai izmantojot 
resursus, kas ir norādīti BTA tīmekļvietnē www.bta.lv un sniegt informāciju par notikušo negadījumu, 
un izpildīt saņemtās instrukcijas; 

7.1.2. Iestājoties Lauksaimniecības dzīvnieku negadījumam, nekavējoties, tiklīdz tas iespējams, veikt 
darbības atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem; 

7.1.3. Nekavējoties pēc BTA pieprasījuma iesniegt noteiktas formas rakstisku informāciju par iespējamā 
Apdrošināšanas gadījuma iestāšanos, kurā pēc iespējas pilnīgi un detalizēti ir aprakstīta informācija 
par negadījumu, tostarp, pēc BTA pieprasījuma iepriekš telefoniski, BTA tīmekļa vietnē, ar e-pasta 

starpniecību vai izmantojot citu distances saziņas līdzekli iesniegtu informāciju par iespējamo 
apdrošināšanas gadījumu iesniegt arī rakstveidā, t.i., papīra formātā pašrocīgi parakstītu vai 
elektroniskā dokumenta formā, parakstītu ar drošu elektronisko parakstu; 

7.1.4. Iesniegt visus BTA pieprasītos dokumentus un informāciju, kas nepieciešami negadījuma apstākļu 
noskaidrošanai vai zaudējuma apmēra noteikšanai 

8. APDROŠINĀŠANAS ATLĪDZĪBA 

 Apdrošināšanas atlīdzības apmērs tiek noteikts šādā veidā: 

8.1.1. Lauksaimniecības dzīvnieka Nāves vai bišu saimes pilnīgas vai daļējas bojāejas gadījumā 
apdrošināšanas atlīdzība tiek aprēķināta, no Lauksaimniecības dzīvnieka vai bojā gājušas bišu saimes 
vai bišu saimes daļas vērtības tieši pirms apdrošināšanas gadījuma atskaitot pašrisku. 

8.1.2. Lauksaimniecības dzīvnieka ārkārtas kaušanas vai Piespiedu likvidēšanas gadījumā apdrošināšanas 

http://www.bta.lv/
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atlīdzība tiek aprēķināta, no Lauksaimniecības dzīvnieka vērtības tieši pirms apdrošināšanas gadījuma 
atskaitot pašrisku un derīgo kautproduktu vērtību. 

8.1.3. Iestājoties Veterinārmedicīniskās aprūpes izdevumu riskam, BTA izmaksā apdrošināšanas atlīdzību, 

atlīdzinot apdrošināšanas līgumā noteikto procentuālo daļu no Veterinārmedicīniskās aprūpes 
izdevumiem. Šajā gadījumā netiek piemērots Zemapdrošināšanas princips. 

 Ja tiek konstatēts Zemapdrošināšanas gadījums, tas ir gadījums, kad apdrošinājuma summa ir vismaz par 10 
procentiem mazāka par apdrošināšanas objekta vērtību, tad zaudējuma apmērs tiek reizināts ar tādu 
proporciju, kāda ir starp apdrošinājuma summu un šo vērtību. 

 Pašrisks netiek ieturēts, ja BTA, izmaksājot Apdrošināšanas atlīdzību, ir tiesības piedzīt zaudējumu pilnā 
apmērā no normatīvajos aktos 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 
Apdrošinātājam. 

 BTA ir tiesīgs ieturēt nesamaksāto apdrošināšanas prēmiju no aprēķinātās Apdrošināšanas atlīdzības.  

 Ja Lauksaimniecības dzīvnieki tiek apdrošināti pēc saraksta skaita un, iestājoties Apdrošināšanas gadījumam, 
ganāmpulkā esošo dzīvnieku skaits ir par 10 procentiem lielāks, nekā kopējais Apdrošināto dzīvnieku skaits, 

tad Apdrošināšanas atlīdzību aprēķina, apdrošināšanas līguma kopējo apdrošinājuma summu dalot ar 
ganāmpulka faktisko dzīvnieku skaitu. 

 Ja Lauksaimniecības dzīvnieki tiek apdrošināti pēc ID Nr., tad, iestājoties Apdrošināšanas gadījumam, 

Apdrošināšanas atlīdzību aprēķina pēc tās Apdrošinājuma summas, kāda ir norādīta attiecīgajam 
Lauksaimniecības dzīvniekam. 

 Ja Lauksaimniecības dzīvnieki tiek apdrošināti pēc vecuma grupām un, iestājoties Apdrošināšanas gadījumam, 

attiecīgajā vecuma grupā  dzīvnieku skaits nav pārsniegts vairāk nekā par 10 procentiem no Apdrošināšanas 
līgumā norādītas vecuma grupas dzīvnieku skaita, tad apdrošināšanas atlīdzība tiek izmaksāta pēc tās vecuma 

grupas kurā dzīvnieks ir gājis bojā vai likvidēts. 

9. APDROŠINĀŠANAS LĪGUMA NOSLĒGŠANA UN APDROŠINĀŠANAS STĀŠANĀS SPĒKĀ 

 Apdrošināšanas līgumu noslēdz, pamatojoties uz BTA sagatavotu apdrošināšanas piedāvājumu, Apdrošinājuma 
ņēmējam un vienojoties par abām pusēm pieņemamiem Apdrošināšanas līguma nosacījumiem. 

 Apdrošināšanas piedāvājums tiek sagatavots, pamatojoties uz Apdrošināšanas pieteikumu. 

 Noslēdzot Apdrošināšanas līgumu, BTA izsniedz Apdrošinājuma ņēmējam Apdrošināšanas polisi, kura apliecina 
Apdrošināšanas līguma noslēgšanu. 

 Grozījumi noslēgtajā Apdrošināšanas līgumā tiek noformēti, sagatavojot Apdrošināšanas polises pielikumu. 

 Ar Apdrošināšanas līgumu nodrošinātā apdrošināšana stājas spēkā Apdrošināšanas līgumā norādītā 
Apdrošināšanas perioda pirmās dienas plkst. 00:00, bet ne ātrāk kā ar Apdrošināšanas prēmijas vai 

Apdrošināšanas prēmijas pirmās daļas (ja Apdrošināšanas līgumā ir noteikta Apdrošināšanas prēmijas samaksa 
pa daļām) samaksas brīdī gadījumos, kad: 

9.5.1. Apdrošināšanas līgumā kā Apdrošināšanas prēmijas samaksas diena ir noteikta Apdrošināšanas 

perioda pirmā diena; 

9.5.2. Apdrošināšanas prēmijas samaksas diena ir noteikta pirms Apdrošināšanas perioda pirmās dienas. 

 Ja Apdrošināšanas līgumā ir noteikts, ka Apdrošināšanas prēmija vai Apdrošināšanas prēmijas pirmā daļa (ja 

Apdrošināšanas līgumā ir noteikta Apdrošināšanas prēmijas samaksa pa daļām) jāsamaksā pēc Apdrošināšanas 
līgumā norādītā Apdrošināšanas perioda pirmās dienas, tad apdrošināšana stājas spēkā Apdrošināšanas 
perioda pirmās dienas plkst.00:00 ar nosacījumu, ka Apdrošinājuma ņēmējs samaksās Apdrošināšanas prēmiju 

vai tās pirmo daļu Apdrošināšanas līgumā noteiktajā termiņā un apmērā. 

 Ja Apdrošināšanas prēmija vai tās pirmā daļa ir samaksāta pēc Apdrošināšanas līgumā noteiktā samaksas 
termiņa, BTA ir tiesības 10 darba dienu laikā atmaksāt Apdrošinājuma ņēmējam ar nokavējumu samaksāto 

Apdrošināšanas prēmiju vai, ja BTA nav zināms veids, kādā Apdrošinājuma ņēmējs var saņemt Apdrošināšanas 
prēmiju, pieprasīt no Apdrošinājuma ņēmēja šādu informāciju. Šajā gadījumā apdrošināšana nav stājusies 
spēkā. 

 Ja BTA šo noteikumu 9.6.punktā noteiktajā termiņā neveic Apdrošināšanas prēmijas vai tās pirmās daļas 
atmaksu vai nenosūta Apdrošinājuma ņēmējam 9.6.punktā minēto pieprasījumu, apdrošināšana ir spēkā, 

ievērojot šo noteikumu 9.5. un 9.6.punktos noteikto. 

 Ja Apdrošināšanas prēmija vai tās pirmā daļa ir samaksāta pēc Apdrošināšanas līgumā norādītā Apdrošināšanas 
prēmijas samaksas termiņa un līdz Apdrošināšanas prēmijas samaksai ir iestājies iespējamais Apdrošināšanas 

gadījums, apdrošināšana nav stājusies spēkā. Šajā gadījumā BTA ir pienākums 10 darba dienu laikā paziņot 
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Apdrošinājuma ņēmējam par apdrošināšanas spēkā neesamību un atmaksāt Apdrošinājuma ņēmējam ar 
nokavējumu samaksāto Apdrošināšanas prēmiju. 

 Apdrošināšana ir spēkā līdz Apdrošināšanas līgumā norādītā Apdrošināšanas perioda pēdējās dienas plkst. 

24:00, ja Apdrošinājuma ņēmējam un BTA vienojoties vai citu iemeslu dēļ, Apdrošināšanas līgums nav izbeigts 
pirms termiņa. 

10. APDROŠINĀŠANAS LĪGUMA NOSLĒGŠANA, IZMANTOJOT DISTANCES SAZIŅAS LĪDZEKĻUS 

 Apdrošināšanas līgumu var noslēgt ar distances saziņas līdzekļu starpniecību, t.i., ar pasta, interneta, 

elektroniskā pasta, telefona vai citu informācijas apmaiņas līdzekļu starpniecību. 

 Ja Apdrošināšanas līgumu noslēdz Apdrošinājuma ņēmējs, kas ir patērētājs, tad uz šādu Apdrošināšanas 
līgumu tiek attiecināti Distances līguma noteikumi, kas ir publiski pieejami BTA tīmekļvietnē www.bta.lv. 

Distances līguma noteikumos cita starpā ir aprakstīta atteikuma tiesību, t.i., tiesību atteikties no noslēgtā 
Apdrošināšanas līguma, izmantošanas kārtībām tostarp pieejama iesnieguma veidlapa, kas var tikt izmantota 
atteikuma tiesību īstenošanai. 

Patērētājs ir fiziska persona, kas noslēdz Apdrošināšanas līgumu nolūkam, kurš nav saistīts ar tās saimniecisko 
vai profesionālo darbību.  

11. SUBROGRĀCIJAS TIESĪBAS 

 Ja BTA ir izmaksājusi Apdrošināšanas atlīdzību, BTA iegūst subrogācijas tiesības pieprasīt atlīdzību izmaksātās 

Apdrošināšanas atlīdzības apmērā no personas, no kuras saskaņā ar normatīvajiem aktiem, noslēgtu līgumu 
vai jebkādu citu vienošanos, Apdrošinātājs var prasīt zaudējumu atlīdzību pilnībā vai daļēji. 

 Ja Apdrošinātais rakstveidā nav informējis BTA par citādu kārtību, tad arī gadījumos, kad BTA izmaksātā 

Apdrošināšanas atlīdzība sedz tikai daļu no Apdrošinātā zaudējumiem, BTA savas tiesības uz subrogācijas 
prasību var izmantot neatkarīgi no tā, vai Apdrošinātais realizē vai nerealizē savas tiesības celt prasību pret 
vainīgo personu. BTA un Apdrošinājuma ņēmējs vai Apdrošinātais rakstveidā var vienoties par sadarbību 

zaudējumu piedziņā, tai skaitā, par prasības celšanu un uzturēšanu tiesā kopā. 

12. PERSONAS DATU APSTRĀDE 

 BTA kā personas datu apstrādes pārzinis apstrādā fizisko personu personas datus, ievērojot Eiropas Parlamenta 
un Padomes 2016.gada 27.aprīļa regulā 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu 

apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) un 
citos normatīvajos aktos noteiktās personas datu apstrādes prasības. 

 BTA veikto personas datu apstrādes principi ir publiskoti BTA tīmekļvietnē www.bta.lv. 

13. PĀRĒJIE NOTEIKUMI 

 Pretrunu un nesaskaņu gadījumā starp Apdrošināšanas līguma dokumentiem, par prioritāriem tiek uzskatīti un 
tie tiek piemēroti šādā secībā: 

13.1.1. Apdrošināšanas polises pielikumi (ja tādi ir), ar kuriem tiek grozīti Apdrošināšanas līguma noteikumi – 

secīgi atkarībā no spēkā stāšanās brīža no jaunākajiem uz senākajiem; 

13.1.2. Apdrošināšanas polise; 

13.1.3. šie Apdrošināšanas noteikumi. 

 Kārtība, kādā BTA izskata apdrošināšanas pieteikuma iesniedzēja, Apdrošinājuma ņēmēja, labuma guvēja, 
trešās personas civiltiesiskās atbildības apdrošināšanā  un citas personas, kurai ir tiesības pretendēt uz 
apdrošināšanas atlīdzību, iesniegtu sūdzību par neapmierinātību ar apdrošināšanas līgumu vai apdrošināšanas 

pakalpojumu, ir publiski pieejama BTA tīmekļvietnē www.bta.lv 

 Puses apņemas neizpaust Apdrošināšanas līguma noteikumus un Apdrošināšanas līguma ietvaros saņemto 

informāciju par Apdrošināšanas līguma dalībniekiem vai trešajām personām, kā arī neizmantot to pretēji pārējo 
Apdrošināšanas līguma dalībnieku interesēm. Apdrošināšanas līguma ietvaros saņemtā informācija var tikt 
nodota citām personām Latvijas Republikā spēkā esošajos normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos. BTA ir 

tiesības sniegt ar Apdrošināšanas līgumu saistīto informāciju ekspertiem, pārapdrošinātājiem, kā arī glabāt to 
BTA datu bāzēs. 

 Visi strīdi, kas rodas starp Apdrošināšanas līguma dalībniekiem, tiek risināti sarunu ceļā. Ja savstarpēja 

vienošanās netiek panākta, jebkurš strīds, domstarpība vai prasība, kas izriet no Apdrošināšanas līguma, kas 
skar to vai tā pārkāpumu, izbeigšanu vai spēkā neesamību, tiks galīgi izšķirta Latvijas Republikas tiesā, Latvijas 
Republikā spēkā esošajos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā, ja Apdrošināšanas līgumā BTA un 

Apdrošinājuma ņēmējs nav vienojušies par citu strīdu izskatīšanas kārtību. 

 Apdrošinājuma ņēmējam un Apdrošinātajam nav tiesību cedēt trešajām personām nekādas savas no 
Apdrošināšanas līguma izrietošās, tajā skaitā jau pastāvošās vai iespējamās prasījuma tiesības. 

http://www.bta.lv/
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 Ar Apdrošināšanas līgumu saistītos paziņojumus, pieprasījumus un informāciju BTA, kā arī Apdrošinājuma 
ņēmējs un Apdrošinātais sniedz rakstveidā vai izmantojot pastāvīgu informācijas nesēju vai distances saziņas 
līdzekli par kura izmantošanu puses ir vienojušās Apdrošināšanas līgumā. 

 Pēc Apdrošinājuma ņēmēja, Apdrošinātā vai citas personas, kurai ir tiesības pretendēt uz Apdrošināšanas 
atlīdzību, pieprasījuma BTA savus paziņojumus, pieprasījumus un informāciju, kas sniegta, izmantojot 

tīmekļvietni, pastāvīgu informācijas nesēju vai citus distances saziņas līdzekļus, sniedz pieprasītājam rakstveidā 
un bez maksas. 

 No Apdrošināšanas līgumiem izrietošo līgumisko attiecību noregulēšanai tiks piemēroti Latvijas Republikas 

normatīvie akti. 

 BTA nav tiesīga nodrošināt apdrošināšanu un BTA nav pienākuma maksāt Apdrošināšanas atlīdzību vai sniegt 
labumu saskaņā ar Apdrošināšana līgumu ciktāl šādas apdrošināšanas nodrošināšana, Apdrošināšanas 

atlīdzības izmaksa vai labuma sniegšana: 

13.9.1. pakļautu BTA sankcijām, aizliegumiem vai ierobežojumiem, kas noteikti saskaņā ar Apvienoto Nāciju 
Organizācijas rezolūcijām vai tirdzniecības vai ekonomiskām sankcijām, Eiropas Savienības, Latvijas 

Republikas vai Amerikas Savienoto Valstu normatīvajiem aktiem (ar nosacījumu, ka tas nepārkāpj 
nekādus noteikumus vai normatīvos aktus, kas piemērojami BTA); 

13.9.2. pakļautu pārapdrošināšanas sabiedrību, kurai pārapdrošināšanā nodots apdrošināšanas līgums, 

sankcijām, aizliegumiem vai ierobežojumiem, kas noteikti saskaņā ar pārapdrošināšanas sabiedrības 
reģistrācijas valsts normatīvajiem aktiem. 

 Šie noteikumi ir publiskoti BTA tīmekļvietnē www.bta.lv.  

 

http://www.bta.lv/

