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Noteikumi Nr. 08.M1 

Spēkā ar 05. 04.2022. 
 
Saskaņā ar šiem noteikumiem BTA ar Apdrošinājuma ņēmējiem slēdz Mežu 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 gadījums – ar Apdrošināto risku cēloņsakarīgi saistīts notikums, kuram iestājoties paredzēta 
Apdrošināšanas atlīdzības izmaksa atbilstoši Apdrošināšanas līgumam. 
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 Mežaudžu īpašnieks vai tiesīgais lietotājs, kura Mežaudzes ir 
apdrošinātas saskaņā ar Apdrošināšanas līgumu. 
Apdrošinātais risks – Apdrošināšanas līgumā paredzētais no Apdrošinātā gribas neatkarīgs notikums, kura 
iestāšanās iespējama nākotnē. 
Apdrošināšanas objekts – Mežaudze, kas reģistrēta Meža valsts reģistra informācijas sistēmā, kurā apkopo, glabā 
un aktualizē informāciju par mežu un tajā notikušo mežsaimniecisko darbību, tam piegulošiem purviem, meža 
infrastruktūras objektiem, mežā ietilpstošiem pārplūstošiem klajumiem, purviem un laucēm; 
Apdrošinātās mežaudzes – Apdrošināšanas līgumā norādītās Mežaudzes, kuras reģistrētas Meža valsts reģistra 
informācijas sistēmā, kur atrodas apdrošinātās kokaugu sugas un kur ir spēkā ar Apdrošināšanas līgumu nodrošinātā 
Apdrošināšanas aizsardzība. 
Atlīdzības pieteikums – BTA noteiktas formas Apdrošinātā rakstisks iesniegums par iespējamo Apdrošināšanas 
gadījumu. 
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Atmirusi koksne – koksne, kas ir zaudējusi augtspēju, kā rezultātā koksne sākusi bojāties, atmirusi koksne sevī 
ietver sausus stāvošus, nokaltušus, vēja vai Snieglauzes nogāztus, nolauztus un bebru nograuztus kokus, kā arī egļu 
astoņzobu mizgrauža invadētos kokus. 
BTA – AAS ”BTA Baltic Insurance Company”, Apdrošinātājs Apdrošināšanas līguma likuma izpratnē. 
Briestaudze – audze, kuras valdošās koku sugas vecums ir vienas vecuma klases robežās pirms ciršanas vecuma. 
Bojājums – par bojājumu tiek uzskatīti zaudējumi, kas radušies Apdrošinātās Mežaudzes nogabalā, ja tie radušies apdrošināto 
risku rezultātā. 
Bojājumu intensitāte – procentuāli izteikts apdrošināto kokaugu sugu koksnes apjoms, kas izteikts uz 1 ha. 
Daļēji iznīcināta mežaudze – Mežaudzes nogabals, kurā vienlaidus bojātas visas kokaugu sugas, kuras 
apdrošinātas Apdrošināšanas līgumā pret tajā atzīmētajiem Apdrošināšanas riskiem, un Bojājuma intensitāte ir 
mazāka kā 70 % no visām nogabalā apdrošinātajām kokaugu sugām. 
Ekoloģiskie koki – augtspējīgi iepriekšējās paaudzes koki, kas pēdējā vienlaidus cirtē atstāti dabas daudzveidībai. 
Koka augtspēja – bojājumi, kuru dēļ koku augtspēja nav zudusi un ir paredzams, ka koka augtspēja salīdzinājumā 
ar stāvokli bojājuma konstatēšanas brīdi uzlabosies, nav uzskatāmi par koka bojājumiem šo noteikumu izpratnē. 
Koki, kuru augtspēja nav pilnīgi vai daļēji zudusi, uzskatāmi par augtspējīgiem. 
Kokaugu sugas – Apdrošināšanas pieteikumā norādītie kokaugi, kas tiek audzēti un kopti. 
Kvartālstiga – no apauguma attīrīta stiga (ne platāka par pieciem metriem), kas norāda meža kvartālu ārējo robežu. 
Jaunaudze – skuju koku, ošu un ozolu Mežaudze līdz 40 gadu vecumam, baltalkšņu Mežaudze līdz 10 gadu 
vecumam, pārējo koku sugu Mežaudzes — līdz 20 gadu vecumam. 
Labas mežsaimniecības prakses nosacījumi – par labas mežsaimniecības praksi tiek uzskatīti kopti meži, kuros 
Atmirušās koksnes apjoms nav lielāks par pieciem kubikmetriem hektārā vai mežaudzes nogabalā nav vienlaidus 
zemes platība lielāka par 0.2 ha uz kuras nav izveidojies kokaugu apaugums. 
Mežaudze – Mežs ar viendabīgiem meža augšanas apstākļiem, koku sugu sastāvu un vecumu. 
Mežaudzes nogabals – Mežaudze ar līdzvērtīgām meža inventarizācijas pazīmēm. 
Meža inventarizācija – informācijas iegūšana par mežu un tam piegulošiem purviem, meža infrastruktūras 
objektiem, mežā ietilpstošiem pārplūstošiem klajumiem, purviem un laucēm. Iegūtās informācijas dokumentēšana 
Valsts meža dienestā. 
Meža valsts reģistra informācijas sistēma – valsts informācijas sistēma, kurā apkopo, glabā un aktualizē 
informāciju par mežu un tajā notikušo mežsaimniecisko darbību, tam piegulošiem purviem, meža infrastruktūras 
objektiem, mežā ietilpstošiem pārplūstošiem klajumiem, purviem un laucēm. 
Neatlīdzināmo zaudējumu līmenis – Apdrošināšanas līgumā norādītais zaudējumu līmenis, ko nosaka procentos 
no apdrošinātās Mežaudzes nogabala bojātās platības, kad BTA neizmaksā Apdrošināšanas atlīdzību. Gadījumos, kad 
Neatlīdzināmo zaudējumu līmenis ir pārsniegts un izmaksājama Apdrošināšanas atlīdzība, nosakot Apdrošināšanas 
atlīdzības apmēru, vienmēr tiek atskaitīts pašrisks, ja tāds ir noteikts Apdrošināšanas līgumā.  
Pašrisks – Apdrošināšanas līgumā norādītā zaudējumu daļa, ko neatlīdzina BTA. Pašrisks var tikt noteikts noteiktā 
naudas summā vai procentos no Apdrošināšanas gadījuma rezultātā nodarīto zaudējumu summas. Gadījumā, ja 
Apdrošināšanas līgumā vienam Apdrošinātajam riskam ir noteikti vairāki pašrisku veidi, vienmēr tiek piemērots 
lielākais no tiem. 
Pārplūstošs klajums – platība, kurā, atkārtoti veidojoties paaugstinātam virsūdeņu līmenim, nav iespējama 
Mežaudzes attīstība. 
Pieaugusi audze – audze, kuras valdošās koku sugas vecums atbilst cirtmetam vai vienai vecuma klasei virs 
cirtmeta. (Cirtmets – tās vecuma klases laika intervāls, kura zemākā robeža ir ciršanas vecums). 
Snieglauze – mežaudzes koka galotnes vai stumbra nolūšana sniega vai ledus masas ietekmē. 
Sniegliece – neatgriezeniska augošu koku stumbra saliekšanās zem slapja sniega segas. 
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.  



3/8 
 

2. APDROŠINĀŠANAS OBJEKTS 
 Apdrošināšanas līgumā norādītās kokaugu sugas – kokaugi:  

2.1.1. parastā egle (Picea abies),  
2.1.2. bērzs (Betula pendula),  
2.1.3. parastā priede (Pinus sylvestris L.),  
2.1.4. parastais osis (Fraxinus excelsior),  
2.1.5. parastais ozols (Quercus robur),  
2.1.6. apse (Populus tremula),  
2.1.7. melnalksnis (Alnus glutinosa),  
2.1.8. baltalksnis (Alnus incana). 

3. APDROŠINĀŠANAS AIZSARDZĪBA 
 Apdrošināšanas objekts tiek apdrošināts zemāk noteiktajiem riskiem, ja Apdrošināšanas līgumā tie ir atzīmēti 

kā apdrošināti.  
3.1.1. Uguns risks – BTA atlīdzina zaudējumus par kaitējumu apdrošināšanas objektam, ja tā cēlonis ir: 

3.1.1.1. Ugunsgrēks – uguns rašanās tai neparedzētā vietā, tai skaitā, atstājot tai paredzēto vietu 
un spējot izplatīties patstāvīgi;  

3.1.1.2. Zibens spēriens – zibens tieša iedarbība uz apdrošināšanas objektu, kā rezultātā tam tiek 
nodarīts kaitējums, vai izceļas ugunsgrēks; 

3.1.1.3. Sausums – ilgstoša sausuma rezultātā radies ugunsgrēks. 
3.1.2. Vētras risks – BTA atlīdzina zaudējumus par vēja radīto kaitējumu apdrošināšanas objektam, ja 

konstatēts vējš ar ātrumu virs 18 m/s un ir nepārprotami konstatējams, ka bojājums kokaugiem radies 
vētras rezultātā. Ja vēja ātrumu līguma darbības vietā nav iespējams noteikt, tad uzskatāms, ka vētra bijusi, ja 
Apdrošināšanas līguma darbības vietai tuvumā esošajām ēkām, kokiem un priekšmetiem, kuri bija labā stāvoklī, 
vēja ietekmē ir nodarīts kaitējums. Apdrošinātais risks ir iestājies, ja Mežaudze tiešā vēja ietekmē ir pilnībā vai daļēji 
iznīcināta. 

3.1.3. Zādzības risks – BTA atlīdzina tiešos zaudējumus, ja konstatēta augošu kokaugu zādzība kādā no 
apdrošinātajām Mežaudzēm. 

3.1.4. Meža zvēru risks – BTA atlīdzina tiešos zaudējumus, ja konstatēti Meža zvēru postījumi, tā rezultātā 
radīti bojājumi kokaugu stumbram vai visām tā galotnēm. Apdrošinātais risks ir iestājies, ja meža zvēru tiešā veidā 
ietekmētiem kokaugiem ir noskrāpēta miza vismaz 20% apjomā no kopējās kokauga mizas virsmas laukuma 
katram kokaugam individuāli vai tā stumbrs vai tā visas galotnes ir pilnībā bojātas un atmirušas. 

3.1.5. Snieglauzes risks – BTA atlīdzina tiešos zaudējumus, ja konstatēts ilgstošas sniega masas uzkrāšanās 
rezultātā radies kokauga stumbra daļējs vai pilnīgs lūzums, kas novedis pie kokauga pilnīgas atmiršanas.  

3.1.6. Kukaiņu risks – BTA atlīdzina tiešos zaudējumus, ja konstatēti egļu astoņzobu mizgrauža (Ips 
typographus) radīti Bojājumi parastajai eglei (Picea abies), kā rezultātā koks ir zaudējis augtspēju. 

4. APDROŠINĀJUMA SUMMA 
 Apdrošinājuma summa – Apdrošinājuma summa tiek noteikta katram apdrošinātajam Mežaudzes nogabalam 

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. 

 Pēc Apdrošināšanas atlīdzības izmaksas attiecīgajam Apdrošinātajam Mežaudzes nogabalam noteiktā 
Apdrošinājuma summa samazinās par izmaksātās Apdrošināšanas atlīdzības apmēru.  

5. IZŅĒMUMI 
 Par apdrošināšanas gadījumu netiek uzskatīts un netiek atlīdzināti: 

5.1.1. Zaudējumi, kas radušies apdrošinātā Mežaudzes nogabala platībā, kur zaudējumi nepārsniedz 
Apdrošināšanas līgumā noteikto Neatlīdzināmo zaudējumu līmeni. 

5.1.2. Zaudējumi, kas radušies bebru darbības rezultātā Mežaudzēm. 
5.1.3. Zaudējumi, kas radušies Snieglieces rezultātā Mežaudzēm. 
5.1.4. Zaudējumi, kas radušies meža zvēru darbības rezultātā pieaugušā audzē. 
5.1.5. Zaudējumi, kas radušies Snieglauzes vai meža zvēru darbības rezultātā un ir bojāti koku zari, bet ne 

kokauga galotne. 
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5.1.6. Zaudējumi, kas saistīti ar zādzību, ja tā izdarīta apaļo kokmateriālu augšgala vai lejasgala krautuvē, 
kā arī vēl nenokrautu materiālu zādzību, kas atrodas izstrādātā vai daļēji izstrādātā Mežaudzē vai 
izcirtumā. 

5.1.7. Zaudējumi, kas radušies izkrāpšanas vai piesavināšanās gadījumā. 
5.1.8. Zaudējumi, kas radušies astoņzobu mizgrauža darbības rezultātā Mežaudzes nogabalos, kuros valdošā 

suga nav Egle. 
5.1.9. Zaudējumi, kas radušies mežizstrādes vai Jaunaudžu kopšanas rezultātā vai kādas citas saimnieciskas 

darbības rezultātā. 
5.1.10. Zaudējumi, kas radušies, ja kādā no apdrošinātajiem mežaudzes nogabaliem tiek konstatēts 

aizsargājams putns, dzīvnieks, augs vai kukainis, kā rezultātā tiek noteikts saimnieciskās darbības 
aprobežojums vai pilnīga saimnieciskās darbības aizliegšana. 

5.1.11. Zaudējumi, ja bojātā Apdrošinātā Mežaudzes nogabala vērtība nepārsniedz Apdrošināšanas līgumā 
noteikto Pašrisku, tad Apdrošināšanas atlīdzība netiek izmaksāta.  

 Par apdrošināšanas gadījumu netiek uzskatīts un netiek atlīdzināti zaudējumi, kas tieši vai netieši radušies 
saistībā ar: 
5.2.1. Informācijas tehnoloģiju drošības incidentu – 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. Izdevumi saistībā ar saimnieciskās darbības pārtraukumu – zaudējumi, kas ir Apdrošinājuma ņēmēja 
nesaņemtie ienākumi, negūtā peļņa, tekošie (neatliekamie) izdevumi, darba samaksa, nodokļu un 
nodevu maksājumi; 

5.2.3. Kaitīgu vielu – zaudējumi, kas radušies no sprādzienbīstamām vielām vai maisījumiem, uzliesmojošām 
gāzēm, šķidrumiem vai cietām vielām, toksiskām vielām, mutagēnām vielām, kancerogēnām vielām 
vai noturīgiem organiskiem piesārņotājiem; 

5.2.4. Kokaugu bojājumu – zaudējumi, kas saistīti ar vīrusu, sēnīšu, baktēriju izraisītu slimību vai kaitēkļu 
ietekmi uz kokaugiem, izņemot Bojājumus, ko radījis egļu astoņzobu mizgrauzis, ja ir apdrošināts 
Kukaiņu risks.  

5.2.5. Labas mežsaimniecības prakses nosacījumu neievērošanu.  
5.2.6. Laika apstākļu – zaudējumi, kas radušies nepiemērotu laika apstākļu dēļ, kuru ietekmē ir apgrūtināta 

vai nav iespējams veikt mežizstrādi Apdrošinātā Mežaudzē. 
5.2.7. Ļaunu nolūku – zaudējumi, kas radušies Apdrošinājuma ņēmēja, Apdrošinātā, tiesīgā lietotāja vai to 

darbinieku ļauna 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; 

5.2.8. Soda sankcijām – soda naudas, līgumsodi un citi līdzīgi maksājumi, kuru samaksas pienākums izriet 
no normatīvajiem aktiem; 

5.2.9. Terorismu – 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; 

5.2.10. Uzturēšanu – izdevumi par regulāru kokaugu uzturēšanu, kopšanu, kārtējām vai ārkārtējām kokaugu 
vajadzībām, kā arī netiek atlīdzināti Apdrošinājuma ņēmēja vai Apdrošinātā izdevumi saistībā ar 
konsultācijām, ekspertīzēm, eksperimentiem vai jebkāda veida pārbaudēm; 

5.2.11. Ūdens uzkrāšanos – zaudējumi, kas saistīti ar Mežaudzes meliorācijas sistēmas nepienācīgu 
darbošanos vai augsnes un zaru sablīvējumu bebru aizsprostu izveidošanās rezultātā; 

5.2.12. Vēja bojājumiem – vēja bojājums, kas radies pēc mežizstrādes (piemēram, veikta mežizstrāde, kā 
rezultātā paliekošā audze ir nenoturīga pret vēju). 

5.2.13. Vides piesārņojumu – zaudējumus, kas izriet no apkārtējas vides saindēšanas vai piesārņošanas 
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novērošanas, kontroles, novērtēšanas, pārbaudes vai novēršanas, kā arī piesārņojuma savākšanas, 
notīrīšanas, deaktivizēšanas vai vides attīrīšanas darbiem, ieskaitot kaitējumu, kas nodarīts ekoloģijai 
vai bioloģiskajai daudzveidībai. 

5.2.14. Zaudējumiem, kas radušies Ekoloģiskiem kokiem nogāžoties uz jaunaudzē augošiem kokiem, tādā 
gadījumā netiek atlīdzināti zaudējumi par cietušajiem kokaugiem. 

 Zaudējumus, kas tieši vai netieši radušies saistībā ar: 
5.3.1. 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; 

5.3.2. epidēmiju vai pandēmiju. 
6. PIENĀKUMI, IESTĀJOTIES IESPĒJAMAM APDROŠINĀŠANAS GADĪJUMAM 

 Apdrošināšanas atlīdzības izmaksas priekšnosacījums, iestājoties iespējamam Apdrošināšanas gadījumam, ir 
šādu Apdrošinājuma ņēmēja vai labuma guvēja pienākumu izpildīšana: 
6.1.1. 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; 

6.1.2. BTA noteiktajā veidā un formā nekavējoties ziņot par notikušo tādai valsts institūcijai, kuras funkcijās 
ietilpst attiecīgā notikuma izmeklēšana vai glābšanas darbu veikšana (piemēram: Ugunsdzēsības un 
glābšanas dienests, Valsts policija, Ceļu policija u.c.); 

6.1.3. Iestājoties Mežaudzes negadījumam, nekavējoties, tiklīdz tas iespējams, veikt darbības atbilstoši spēkā 
esošajiem normatīvajiem aktiem; 

6.1.4. 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; 

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

7. APDROŠINĀŠANAS ATLĪDZĪBA 
 Ja, iestājoties Apdrošināšanas gadījumam Vētras, Snieglauzes, Kukaiņu, Uguns vai Zvēru riska rezultātā, tiek 

atlīdzināta Apdrošināšanas gadījuma rezultātā bojātā Apdrošinātā Mežaudzes nogabala vērtība pirms Bojājuma 
iestāšanās, BTA nozīmēts zaudējumu novērtēšanas eksperts nosaka Apdrošinātajām Mežaudzēm nodarīto 
Bojājumu apmēru, ņemot vērā Neatlīdzināmo zaudējumu līmeni un nepārsniedzot Apdrošināšanas līgumā 
norādīto zaudējumu atlīdzināšanas limitu.  

 Apdrošināšanas atlīdzība zādzības gadījumā: 
7.2.1. tiek aprēķināta tādā procentu apmērā no cietušā Apdrošinātā Mežaudzes Apdrošinājuma summas, cik 

procenti no Apdrošinātajiem kokaugiem ir bojāti vai gājuši bojā Apdrošinātā riska iestāšanās rezultātā, 
ņemot vērā Apdrošināšanas līgumā norādīto Neatlīdzināmo zaudējumu līmeni un atskaitot Pašrisku un 
nepārsniedzot apakšlimitu, ja tāds ir noteikts;  

7.2.2. nosakot zaudējumu apmēru, no tā tiek atskaitīta neiegūtā koksnes pieauguma vērtība, Apdrošinātā 
ietaupītie naudas līdzekļi par Apdrošināto kokaugu uzturēšanu, kopšanu, kārtējām vai ārkārtējām 
kokaugu vajadzībām, mežizstrādi, jaunaudžu kopšanu, stādīšanu vai sēšanu, stādu un/vai 
kokmateriālu uzglabāšanu, pārdošanu un citi.  

 Ja Vētras un/vai Snieglauzes, Kukaiņu, Uguns, Meža zvēru riska gadījumā ir radies kokaugu Bojājums, tad 
Apdrošināšanas atlīdzība tiek aprēķināta, piemērojot šādus noteikumus:  
7.3.1. Ja apdrošināšanas gadījums iestājas Jaunaudzē, tad: 

7.3.1.1. Apdrošināšanas atlīdzība tiek noteikta 50% apmērā no Apdrošinātas Mežaudzes nogabala 
Vētras ietekmētās daļas vērtības;  

7.3.1.2. Apdrošināšanas atlīdzība tiek noteikta 30% apmērā no Apdrošinātas Mežaudzes nogabala 
Snieglauzes ietekmētās daļas vērtības; 

7.3.1.3. Apdrošināšanas atlīdzība tiek noteikta 20% apmērā no Apdrošinātas Mežaudzes nogabala 
Kukaiņu ietekmētās daļas vērtības; 

7.3.1.4. Apdrošināšanas atlīdzība tiek noteikta 100% apmērā no Apdrošinātas Mežaudzes nogabala 
Uguns ietekmētās daļas vērtības; 

http://www.bta.lv/
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7.3.1.5. Apdrošināšanas atlīdzība tiek noteikta 20% apmērā no Apdrošinātas Mežaudzes nogabala 
Zvēru ietekmētās daļas vērtības. 

7.3.2. Ja apdrošināšanas gadījums iestājas Briestaudzē, tad: 
7.3.2.1. Apdrošināšanas atlīdzība tiek noteikta 50% apmērā no Apdrošinātas Mežaudzes nogabala 

Vētras ietekmētās daļas vērtības;  
7.3.2.2. Apdrošināšanas atlīdzība tiek noteikta 30% apmērā no Apdrošinātas Mežaudzes nogabala 

Snieglauzes ietekmētās daļas vērtības; 
7.3.2.3. Apdrošināšanas atlīdzība tiek noteikta 20% apmērā no Apdrošinātas Mežaudzes nogabala 

Kukaiņu ietekmētās daļas vērtības; 
7.3.2.4. Apdrošināšanas atlīdzība tiek noteikta 40% apmērā no Apdrošinātas Mežaudzes nogabala 

Uguns ietekmētās daļas vērtības; 
7.3.2.5. Apdrošināšanas atlīdzība tiek noteikta 10% apmērā no Apdrošinātas Mežaudzes nogabala 

Zvēru ietekmētās daļas vērtības. 
7.3.3. Ja apdrošināšanas gadījums iestājas Pieaugušā audzē, tad: 

7.3.3.1. Apdrošināšanas atlīdzība tiek noteikta 50% apmērā no Apdrošinātas Mežaudzes nogabala 
Vētras ietekmētās daļas vērtības;  

7.3.3.2. Apdrošināšanas atlīdzība tiek noteikta 30% apmērā no Apdrošinātas Mežaudzes nogabala 
Snieglauzes ietekmētās daļas vērtības; 

7.3.3.3. Apdrošināšanas atlīdzība tiek noteikta 20% apmērā no Apdrošinātas Mežaudzes nogabala 
Kukaiņu ietekmētās daļas vērtības; 

7.3.3.4. Apdrošināšanas atlīdzība tiek noteikta 40% apmērā no Apdrošinātas Mežaudzes nogabala 
Uguns ietekmētās daļas vērtības. 

 Ja Mežaudzes nogabala Vētras un/vai Snieglauzes, Kukaiņu, Uguns, Meža zvēru riska ietekmētās daļas vērtība 
ir mazāka par Apdrošināšanas līgumā noteikto Neatlīdzināmo zaudējuma līmeni no Apdrošinātā Mežaudzes 
nogabala, tad Apdrošināšanas atlīdzība netiek izmaksāta. 

 Ja, iestājoties apdrošināšanas gadījumam Zādzības riska rezultātā tiek atlīdzināti Mežaudzes nogabalā nozagtie 
kokaugi, atskaitot Apdrošināšanas līgumā norādīto Neatlīdzināmo zaudējumu līmeni un atskaitot Pašrisku un 
nepārsniedzot apakšlimitu, ja tāds ir noteikts. 

 BTA ir tiesīgs ieturēt nesamaksāto apdrošināšanas prēmiju no aprēķinātās Apdrošināšanas atlīdzības.  
8. 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: 
8.5.1. Apdrošināšanas līgumā kā Apdrošināšanas prēmijas samaksas diena ir noteikta Apdrošināšanas 

perioda pirmā diena; 
8.5.2. 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 8.7. punktā noteiktajā termiņā neveic Apdrošināšanas prēmijas vai tās pirmās daļas 
atmaksu vai nenosūta Apdrošinājuma ņēmējam 8.7. punktā minēto pieprasījumu, apdrošināšana ir spēkā, 
ievērojot šo noteikumu 8.5. un 8.6. punktos noteikto. 
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 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 
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. 

9. 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.  

10. 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. 

11. 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. 
12. PĀRĒJIE NOTEIKUMI 

 Pretrunu un nesaskaņu gadījumā starp Apdrošināšanas līguma dokumentiem, par prioritāriem tiek uzskatīti un 
tie tiek piemēroti šādā secībā: 
12.1.1. Apdrošināšanas polises pielikumi (ja tādi ir), ar kuriem tiek grozīti Apdrošināšanas līguma noteikumi – 

secīgi atkarībā no spēkā stāšanās brīža no jaunākajiem uz senākajiem; 
12.1.2. Apdrošināšanas polise; 
12.1.3. 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. 

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

 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: 
12.9.1. 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); 

12.9.2. 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.  
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	1. Noteikumos lietoto terminu skaidrojums
	2.1. Apdrošināšanas līgumā norādītās kokaugu sugas – kokaugi:
	2.1.1. parastā egle (Picea abies),
	2.1.2. bērzs (Betula pendula),
	2.1.3. parastā priede (Pinus sylvestris L.),
	2.1.4. parastais osis (Fraxinus excelsior),
	2.1.5. parastais ozols (Quercus robur),
	2.1.6. apse (Populus tremula),
	2.1.7. melnalksnis (Alnus glutinosa),
	2.1.8. baltalksnis (Alnus incana).

	3.1. Apdrošināšanas objekts tiek apdrošināts zemāk noteiktajiem riskiem, ja Apdrošināšanas līgumā tie ir atzīmēti kā apdrošināti.
	3.1.1. Uguns risks – BTA atlīdzina zaudējumus par kaitējumu apdrošināšanas objektam, ja tā cēlonis ir:
	3.1.1.1. Ugunsgrēks – uguns rašanās tai neparedzētā vietā, tai skaitā, atstājot tai paredzēto vietu un spējot izplatīties patstāvīgi;
	3.1.1.2. Zibens spēriens – zibens tieša iedarbība uz apdrošināšanas objektu, kā rezultātā tam tiek nodarīts kaitējums, vai izceļas ugunsgrēks;
	3.1.1.3. Sausums – ilgstoša sausuma rezultātā radies ugunsgrēks.
	3.1.2. Vētras risks – BTA atlīdzina zaudējumus par vēja radīto kaitējumu apdrošināšanas objektam, ja konstatēts vējš ar ātrumu virs 18 m/s un ir nepārprotami konstatējams, ka bojājums kokaugiem radies vētras rezultātā. Ja vēja ātrumu līguma darbības v...
	3.1.3. Zādzības risks – BTA atlīdzina tiešos zaudējumus, ja konstatēta augošu kokaugu zādzība kādā no apdrošinātajām Mežaudzēm.
	3.1.4. Meža zvēru risks – BTA atlīdzina tiešos zaudējumus, ja konstatēti Meža zvēru postījumi, tā rezultātā radīti bojājumi kokaugu stumbram vai visām tā galotnēm. Apdrošinātais risks ir iestājies, ja meža zvēru tiešā veidā ietekmētiem kokaugiem ir no...
	3.1.5. Snieglauzes risks – BTA atlīdzina tiešos zaudējumus, ja konstatēts ilgstošas sniega masas uzkrāšanās rezultātā radies kokauga stumbra daļējs vai pilnīgs lūzums, kas novedis pie kokauga pilnīgas atmiršanas.
	3.1.6. Kukaiņu risks – BTA atlīdzina tiešos zaudējumus, ja konstatēti egļu astoņzobu mizgrauža (Ips typographus) radīti Bojājumi parastajai eglei (Picea abies), kā rezultātā koks ir zaudējis augtspēju.

	4.1. Apdrošinājuma summa – Apdrošinājuma summa tiek noteikta katram apdrošinātajam Mežaudzes nogabalam atsevišķi un tiek norādīta Apdrošināšanas līgumā.
	4.2. 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. ...
	4.3. Pēc Apdrošināšanas atlīdzības izmaksas attiecīgajam Apdrošinātajam Mežaudzes nogabalam noteiktā Apdrošinājuma summa samazinās par izmaksātās Apdrošināšanas atlīdzības apmēru.
	5.1. Par apdrošināšanas gadījumu netiek uzskatīts un netiek atlīdzināti:
	5.1.1. Zaudējumi, kas radušies apdrošinātā Mežaudzes nogabala platībā, kur zaudējumi nepārsniedz Apdrošināšanas līgumā noteikto Neatlīdzināmo zaudējumu līmeni.
	5.1.2. Zaudējumi, kas radušies bebru darbības rezultātā Mežaudzēm.
	5.1.3. Zaudējumi, kas radušies Snieglieces rezultātā Mežaudzēm.
	5.1.4. Zaudējumi, kas radušies meža zvēru darbības rezultātā pieaugušā audzē.
	5.1.5. Zaudējumi, kas radušies Snieglauzes vai meža zvēru darbības rezultātā un ir bojāti koku zari, bet ne kokauga galotne.
	5.1.6. Zaudējumi, kas saistīti ar zādzību, ja tā izdarīta apaļo kokmateriālu augšgala vai lejasgala krautuvē, kā arī vēl nenokrautu materiālu zādzību, kas atrodas izstrādātā vai daļēji izstrādātā Mežaudzē vai izcirtumā.
	5.1.7. Zaudējumi, kas radušies izkrāpšanas vai piesavināšanās gadījumā.
	5.1.8. Zaudējumi, kas radušies astoņzobu mizgrauža darbības rezultātā Mežaudzes nogabalos, kuros valdošā suga nav Egle.
	5.1.9. Zaudējumi, kas radušies mežizstrādes vai Jaunaudžu kopšanas rezultātā vai kādas citas saimnieciskas darbības rezultātā.
	5.1.10. Zaudējumi, kas radušies, ja kādā no apdrošinātajiem mežaudzes nogabaliem tiek konstatēts aizsargājams putns, dzīvnieks, augs vai kukainis, kā rezultātā tiek noteikts saimnieciskās darbības aprobežojums vai pilnīga saimnieciskās darbības aizlie...
	5.1.11. Zaudējumi, ja bojātā Apdrošinātā Mežaudzes nogabala vērtība nepārsniedz Apdrošināšanas līgumā noteikto Pašrisku, tad Apdrošināšanas atlīdzība netiek izmaksāta.

	5.2. Par apdrošināšanas gadījumu netiek uzskatīts un netiek atlīdzināti zaudējumi, kas tieši vai netieši radušies saistībā ar:
	5.2.1. Informācijas tehnoloģiju drošības incidentu – zaudējumi, kas radušies no Kibertelpā notikuša vai draudoša Informācijas tehnoloģiju drošības incidenta. Kibertelpa ir interaktīva vide, kura ietver lietotājus, tīklus, skaitļošanas tehnoloģijas, pr...
	5.2.2. Izdevumi saistībā ar saimnieciskās darbības pārtraukumu – zaudējumi, kas ir Apdrošinājuma ņēmēja nesaņemtie ienākumi, negūtā peļņa, tekošie (neatliekamie) izdevumi, darba samaksa, nodokļu un nodevu maksājumi;
	5.2.3. Kaitīgu vielu – zaudējumi, kas radušies no sprādzienbīstamām vielām vai maisījumiem, uzliesmojošām gāzēm, šķidrumiem vai cietām vielām, toksiskām vielām, mutagēnām vielām, kancerogēnām vielām vai noturīgiem organiskiem piesārņotājiem;
	5.2.4. Kokaugu bojājumu – zaudējumi, kas saistīti ar vīrusu, sēnīšu, baktēriju izraisītu slimību vai kaitēkļu ietekmi uz kokaugiem, izņemot Bojājumus, ko radījis egļu astoņzobu mizgrauzis, ja ir apdrošināts Kukaiņu risks.
	5.2.5. Labas mežsaimniecības prakses nosacījumu neievērošanu.
	5.2.6. Laika apstākļu – zaudējumi, kas radušies nepiemērotu laika apstākļu dēļ, kuru ietekmē ir apgrūtināta vai nav iespējams veikt mežizstrādi Apdrošinātā Mežaudzē.
	5.2.7. Ļaunu nolūku – zaudējumi, kas radušies Apdrošinājuma ņēmēja, Apdrošinātā, tiesīgā lietotāja vai to darbinieku ļauna nolūka, tas ir tīšas rīcības ar mērķi nodarīt kaitējumu, rezultātā, vai tādas vainas pakāpes rezultātā, kas zaudējumu atlīdzības...
	5.2.8. Soda sankcijām – soda naudas, līgumsodi un citi līdzīgi maksājumi, kuru samaksas pienākums izriet no normatīvajiem aktiem;
	5.2.9. Terorismu – 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 pe...
	5.2.10. Uzturēšanu – izdevumi par regulāru kokaugu uzturēšanu, kopšanu, kārtējām vai ārkārtējām kokaugu vajadzībām, kā arī netiek atlīdzināti Apdrošinājuma ņēmēja vai Apdrošinātā izdevumi saistībā ar konsultācijām, ekspertīzēm, eksperimentiem vai jebk...
	5.2.11. Ūdens uzkrāšanos – zaudējumi, kas saistīti ar Mežaudzes meliorācijas sistēmas nepienācīgu darbošanos vai augsnes un zaru sablīvējumu bebru aizsprostu izveidošanās rezultātā;
	5.2.12. Vēja bojājumiem – vēja bojājums, kas radies pēc mežizstrādes (piemēram, veikta mežizstrāde, kā rezultātā paliekošā audze ir nenoturīga pret vēju).
	5.2.13. Vides piesārņojumu – zaudējumus, kas izriet no apkārtējas vides saindēšanas vai piesārņošanas novērošanas, kontroles, novērtēšanas, pārbaudes vai novēršanas, kā arī piesārņojuma savākšanas, notīrīšanas, deaktivizēšanas vai vides attīrīšanas da...
	5.2.14. Zaudējumiem, kas radušies Ekoloģiskiem kokiem nogāžoties uz jaunaudzē augošiem kokiem, tādā gadījumā netiek atlīdzināti zaudējumi par cietušajiem kokaugiem.

	5.3. Zaudējumus, kas tieši vai netieši radušies saistībā ar:
	5.3.1. 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;
	5.3.2. epidēmiju vai pandēmiju.

	6.1. Apdrošināšanas atlīdzības izmaksas priekšnosacījums, iestājoties iespējamam Apdrošināšanas gadījumam, ir šādu Apdrošinājuma ņēmēja vai labuma guvēja pienākumu izpildīšana:
	6.1.1. 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 ...
	6.1.2. BTA noteiktajā veidā un formā nekavējoties ziņot par notikušo tādai valsts institūcijai, kuras funkcijās ietilpst attiecīgā notikuma izmeklēšana vai glābšanas darbu veikšana (piemēram: Ugunsdzēsības un glābšanas dienests, Valsts policija, Ceļu ...
	6.1.3. Iestājoties Mežaudzes negadījumam, nekavējoties, tiklīdz tas iespējams, veikt darbības atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem;
	6.1.4. 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 ...
	6.1.5. Iesniegt visus BTA pieprasītos dokumentus un informāciju, kas nepieciešami negadījuma apstākļu noskaidrošanai vai zaudējuma apmēra noteikšanai.

	7.1. Ja, iestājoties Apdrošināšanas gadījumam Vētras, Snieglauzes, Kukaiņu, Uguns vai Zvēru riska rezultātā, tiek atlīdzināta Apdrošināšanas gadījuma rezultātā bojātā Apdrošinātā Mežaudzes nogabala vērtība pirms Bojājuma iestāšanās, BTA nozīmēts zaudē...
	7.2. Apdrošināšanas atlīdzība zādzības gadījumā:
	7.2.1. tiek aprēķināta tādā procentu apmērā no cietušā Apdrošinātā Mežaudzes Apdrošinājuma summas, cik procenti no Apdrošinātajiem kokaugiem ir bojāti vai gājuši bojā Apdrošinātā riska iestāšanās rezultātā, ņemot vērā Apdrošināšanas līgumā norādīto Ne...
	7.2.2. nosakot zaudējumu apmēru, no tā tiek atskaitīta neiegūtā koksnes pieauguma vērtība, Apdrošinātā ietaupītie naudas līdzekļi par Apdrošināto kokaugu uzturēšanu, kopšanu, kārtējām vai ārkārtējām kokaugu vajadzībām, mežizstrādi, jaunaudžu kopšanu, ...

	7.3. Ja Vētras un/vai Snieglauzes, Kukaiņu, Uguns, Meža zvēru riska gadījumā ir radies kokaugu Bojājums, tad Apdrošināšanas atlīdzība tiek aprēķināta, piemērojot šādus noteikumus:
	7.3.1. Ja apdrošināšanas gadījums iestājas Jaunaudzē, tad:
	7.3.1.1. Apdrošināšanas atlīdzība tiek noteikta 50% apmērā no Apdrošinātas Mežaudzes nogabala Vētras ietekmētās daļas vērtības;
	7.3.1.2. Apdrošināšanas atlīdzība tiek noteikta 30% apmērā no Apdrošinātas Mežaudzes nogabala Snieglauzes ietekmētās daļas vērtības;
	7.3.1.3. Apdrošināšanas atlīdzība tiek noteikta 20% apmērā no Apdrošinātas Mežaudzes nogabala Kukaiņu ietekmētās daļas vērtības;
	7.3.1.4. Apdrošināšanas atlīdzība tiek noteikta 100% apmērā no Apdrošinātas Mežaudzes nogabala Uguns ietekmētās daļas vērtības;
	7.3.1.5. Apdrošināšanas atlīdzība tiek noteikta 20% apmērā no Apdrošinātas Mežaudzes nogabala Zvēru ietekmētās daļas vērtības.
	7.3.2. Ja apdrošināšanas gadījums iestājas Briestaudzē, tad:
	7.3.2.1. Apdrošināšanas atlīdzība tiek noteikta 50% apmērā no Apdrošinātas Mežaudzes nogabala Vētras ietekmētās daļas vērtības;
	7.3.2.2. Apdrošināšanas atlīdzība tiek noteikta 30% apmērā no Apdrošinātas Mežaudzes nogabala Snieglauzes ietekmētās daļas vērtības;
	7.3.2.3. Apdrošināšanas atlīdzība tiek noteikta 20% apmērā no Apdrošinātas Mežaudzes nogabala Kukaiņu ietekmētās daļas vērtības;
	7.3.2.4. Apdrošināšanas atlīdzība tiek noteikta 40% apmērā no Apdrošinātas Mežaudzes nogabala Uguns ietekmētās daļas vērtības;
	7.3.2.5. Apdrošināšanas atlīdzība tiek noteikta 10% apmērā no Apdrošinātas Mežaudzes nogabala Zvēru ietekmētās daļas vērtības.
	7.3.3. Ja apdrošināšanas gadījums iestājas Pieaugušā audzē, tad:
	7.3.3.1. Apdrošināšanas atlīdzība tiek noteikta 50% apmērā no Apdrošinātas Mežaudzes nogabala Vētras ietekmētās daļas vērtības;
	7.3.3.2. Apdrošināšanas atlīdzība tiek noteikta 30% apmērā no Apdrošinātas Mežaudzes nogabala Snieglauzes ietekmētās daļas vērtības;
	7.3.3.3. Apdrošināšanas atlīdzība tiek noteikta 20% apmērā no Apdrošinātas Mežaudzes nogabala Kukaiņu ietekmētās daļas vērtības;
	7.3.3.4. Apdrošināšanas atlīdzība tiek noteikta 40% apmērā no Apdrošinātas Mežaudzes nogabala Uguns ietekmētās daļas vērtības.

	7.4. Ja Mežaudzes nogabala Vētras un/vai Snieglauzes, Kukaiņu, Uguns, Meža zvēru riska ietekmētās daļas vērtība ir mazāka par Apdrošināšanas līgumā noteikto Neatlīdzināmo zaudējuma līmeni no Apdrošinātā Mežaudzes nogabala, tad Apdrošināšanas atlīdzība...
	7.5. Ja, iestājoties apdrošināšanas gadījumam Zādzības riska rezultātā tiek atlīdzināti Mežaudzes nogabalā nozagtie kokaugi, atskaitot Apdrošināšanas līgumā norādīto Neatlīdzināmo zaudējumu līmeni un atskaitot Pašrisku un nepārsniedzot apakšlimitu, ja...
	7.6. BTA ir tiesīgs ieturēt nesamaksāto apdrošināšanas prēmiju no aprēķinātās Apdrošināšanas atlīdzības.
	8.1. Apdrošināšanas līgumu noslēdz, pamatojoties uz BTA sagatavotu apdrošināšanas piedāvājumu, Apdrošinājuma ņēmējam un vienojoties par abām pusēm pieņemamiem Apdrošināšanas līguma nosacījumiem.
	8.2. Apdrošināšanas piedāvājums tiek sagatavots, pamatojoties uz Apdrošināšanas pieteikumu.
	8.3. Noslēdzot Apdrošināšanas līgumu, BTA izsniedz Apdrošinājuma ņēmējam Apdrošināšanas polisi, kura apliecina Apdrošināšanas līguma noslēgšanu.
	8.4. Grozījumi noslēgtajā Apdrošināšanas līgumā tiek noformēti, sagatavojot Apdrošināšanas polises pielikumu.
	8.5. 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 Apdrošināšan...
	8.5.1. Apdrošināšanas līgumā kā Apdrošināšanas prēmijas samaksas diena ir noteikta Apdrošināšanas perioda pirmā diena;
	8.5.2. Apdrošināšanas prēmijas samaksas diena ir noteikta pirms Apdrošināšanas perioda pirmās dienas.

	8.6. 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 per...
	8.7. 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 zinā...
	8.8. Ja BTA šo noteikumu 8.7. punktā noteiktajā termiņā neveic Apdrošināšanas prēmijas vai tās pirmās daļas atmaksu vai nenosūta Apdrošinājuma ņēmējam 8.7. punktā minēto pieprasījumu, apdrošināšana ir spēkā, ievērojot šo noteikumu 8.5. un 8.6. punktos...
	8.9. 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 stā...
	8.10. 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.
	9.1. Apdrošināšanas līgumu var noslēgt ar distances saziņas līdzekļu starpniecību, t.i., ar pasta, interneta, elektroniskā pasta, telefona vai citu informācijas apmaiņas līdzekļu starpniecību.
	9.2. 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...
	Patērētājs ir fiziska persona, kas noslēdz Apdrošināšanas līgumu nolūkam, kurš nav saistīts ar tās saimniecisko vai profesionālo darbību.
	10.1. 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, ...
	10.2. 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...
	11.1. 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...
	11.2. BTA veikto personas datu apstrādes principi ir publiskoti BTA tīmekļvietnē www.bta.lv.
	12.1. Pretrunu un nesaskaņu gadījumā starp Apdrošināšanas līguma dokumentiem, par prioritāriem tiek uzskatīti un tie tiek piemēroti šādā secībā:
	12.1.1. Apdrošināšanas polises pielikumi (ja tādi ir), ar kuriem tiek grozīti Apdrošināšanas līguma noteikumi – secīgi atkarībā no spēkā stāšanās brīža no jaunākajiem uz senākajiem;
	12.1.2. Apdrošināšanas polise;
	12.1.3. šie Apdrošināšanas noteikumi.

	12.2. 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 s...
	12.3. 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 int...
	12.4. 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, izb...
	12.5. Apdrošinājuma ņēmējam un Apdrošinātajam nav tiesību cedēt trešajām personām nekādas savas no Apdrošināšanas līguma izrietošās, tajā skaitā jau pastāvošās vai iespējamās prasījuma tiesības.
	12.6. 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 pus...
	12.7. 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 nes...
	12.8. No Apdrošināšanas līgumiem izrietošo līgumisko attiecību noregulēšanai tiks piemēroti Latvijas Republikas normatīvie akti.
	12.9. 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:
	12.9.1. 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 norm...
	12.9.2. pakļautu pārapdrošināšanas sabiedrību, kurai pārapdrošināšanā nodots apdrošināšanas līgums, sankcijām, aizliegumiem vai ierobežojumiem, kas noteikti saskaņā ar pārapdrošināšanas sabiedrības reģistrācijas valsts normatīvajiem aktiem.

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

