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1. NOTEIKUMOS LIETOTIE TERMINI 

1.1 Apdrošinājuma summa – apdrošināšanas polisē noteiktā 
naudas summa, par kādu ir apdrošināts apdrošināšanas objekts. 

1.2 Apdrošināšanas objekts vai apdrošinātais dzīvnieks – 
apdrošināšanas polisē norādītais dzīvnieks vai, ja apdrošināšanas 
polisē atsevišķi dzīvnieki nav uzskaitīti, visi konkrētajā 
ganāmpulkā reģistrētie dzīvnieki, kas iekļaujas šo noteikumu 2. 
punktā norādītajās dzīvnieku grupās. Citas sugas vai vecuma 
dzīvniekus apdrošina, apdrošinājuma ņēmējam un 
apdrošinātājam savstarpēji vienojoties un norādot tos 
apdrošināšanas polisē. 

1.3 Apdrošinātais – apdrošināšanas polisē norādītā fiziskā vai 
juridiskā persona, kurai ir apdrošināmā interese un kuras labā ir 
noslēgts apdrošināšanas līgums. 

1.4 Atlīdzināmie zaudējumi – atbilstoši šiem noteikumiem 
aprēķinātie zaudējumi, kas ir notikušā apdrošināšanas gadījuma 
tiešs rezultāts, pirms pašriska atskaitīšanas. 

1.5 Tirgus vērtība – naudas summa, kas būtu saņemta, pārdodot 
apdrošināto dzīvnieku tieši pirms apdrošināšanas gadījuma 
iestāšanās. 

1.6 Pašrisks – apdrošināšanas polisē norādītā, naudas izteiksmē vai 
procentos izteiktā zaudējumu daļa, ko atskaita no atlīdzināmiem 
zaudējumiem, aprēķinot apdrošināšanas atlīdzību par katru 
apdrošināšanas gadījumu. Neatkarīgi no cietušo dzīvnieku skaita, 
tiek piemērots tikai viens augstākais pašrisks attiecībā uz vienu 
apdrošināšanas gadījumu. 

1.7 Trešā persona - jebkura fiziska vai juridiska persona, izņemot 
apdrošinājuma ņēmēju, apdrošināto, apdrošinājuma ņēmēja vai 
apdrošinātā darbiniekus. 

1.8 Piespiedu likvidēšana - ārstējošā vai pieaicinātā veterinārā 
speciālista vai Pārtikas un veterinārā dienesta  ieteikta vai uzdota 
apdrošinātā dzīvnieka likvidēšana vai nokaušana tāda 
negadījuma vai slimības dēļ, no kā apdrošinātajam dzīvniekam 
draud tūlītēja nenovēršama bojāeja. 

1.9 Epizootija - sevišķi bīstama dzīvnieku infekcijas slimība, kurai 
raksturīga dzīvnieku masveida saslimšana un strauja izplatība un 
kura rada lielus sociālekonomiskos zaudējumus, ierobežo 
starptautisko tirdzniecību ar dzīvniekiem un dzīvnieku izcelsmes 
produkciju. Slēdzienu par epizootiju sniedz Latvijas Republikas 
Pārtikas un veterinārais dienests. 

1.10 Karantīna – piespiedu ierobežojošu pasākumu kopums bīstamas 
lipīgas slimības izplatīšanās novēršanai un infekcijas perēkļa 
likvidēšanai. 

 
2.   APDROŠINĀŠANAS OBJEKTS 

 
Apdrošinātā īpašumā esošs dzīvnieks: 

2.1 liellops vecumā no 3 mēnešiem līdz 12 gadiem; 
2.2 zirgs vecumā no 1 gada līdz 16 gadiem; 
2.3 aita vecumā no 1 mēneša līdz 7 gadiem; 
2.4 kaza vecumā no 1 mēneša līdz 7 gadiem; 
2.5 cūka vecumā no 1 mēneša līdz 5 gadiem; 
2.6 mājputns vecumā no 15 dienām līdz 2 gadiem. 

 
3. POLISES DARBĪBAS TERITORIJA 

 
3.1 Apdrošināšana ir spēkā Latvijas Republikas teritorijā, 

apdrošināšanas polisē norādītajā adresē vai uz apdrošinātajam 
piederošā, nomātā vai likumā noteiktajā kārtībā piešķirtā zemes 
gabala, kā arī ārstniecības iestādē. 

 
4. APDROŠINĀTIE RISKI 

 
4.1 Saskaņā ar šī apdrošināšanas līguma noteikumiem apdrošinātājs 

apdrošina dzīvnieka bojāejas vai piespiedu likvidēšanas 

gadījumus, ko izraisījis kāds no apdrošināšanas polisē 
noteiktajiem apdrošinātajiem riskiem. 

4.2 Slimības risks. Dzīvniekiem, kas apdrošināti pie apdrošinātāja 
pirmo reizi, slimības risks stājas spēkā pēc nogaidīšanas perioda, 
kas ir 10 dienas no apdrošināšanas līguma spēkā stāšanās brīža, 
vai gadījumos, ja apdrošinātais dzīvnieks ir jauniegādāts, ievests 
no ārzemēm vai tiek mainīta apdrošinātā dzīvnieka novietne, tad 
30. dienā no brīža, kad apdrošinātais dzīvnieks ir atvests uz 
novietni. 
Par slimības risku šī apdrošināšanas līguma izpratnē atzīstami: 
4.2.1 slimība - jebkura konstatēta apdrošinātā dzīvnieka 

veselības stāvokļa izmaiņa, kurai nepieciešama veterinārā 
speciālista aprūpe un kas saskaņā ar šiem apdrošināšanas 
noteikumiem netiek kvalificēta kā negadījums; 

4.2.2 dzemdības - dzemdību vai pēcdzemdību periodā 
apdrošinātajam dzīvniekam radušās komplikācijas. 

4.3 Negadījuma risks. Par negadījuma risku šī apdrošināšanas 
līguma izpratnē atzīstams apdrošinātā dzīvnieka ķermeņa audu 
un orgānu traumatisks bojājums tiešas, ārējas (mehāniskas, 
termiskas, ķīmiskas, elektriskas) iedarbības dēļ, kā arī nejauša 
akūta saindēšanās ar indīgiem augiem vai ķīmiskām vielām 
(rūpnieciskām vai sadzīves). 

4.4 Uguns risks. Par uguns risku šī apdrošināšanas līguma izpratnē 
atzīstami ugunsgrēks, zibens spēriens, eksplozija. 

4.5 Dabas stihisko postu risks. Par dabas stihisko postu risku šī 
apdrošināšanas līguma izpratnē atzīstams vējš ar ātrumu virs 
17,2 m/s, plūdi, krusa, zemestrīce, gaisa temperatūra zem 300C. 

4.6 Trešo personu ļaunprātīgas rīcības risks. Ar trešo personu 
ļaunprātīgas rīcības risku šī apdrošināšanas līguma izpratnē 
atzīstamas: 
4.6.1 zādzība ar ielaušanos – tīša, prettiesiska apdrošinātā 

dzīvnieka paņemšana, nelikumīgi iekļūstot nekustamajā 
īpašumā, kurā atrodas apdrošinātais dzīvnieks. Nelikumīga 
iekļūšana ir notikusi, ja persona izmantojusi pielāgotas 
atslēgas, mūķīzerus vai citas palīgierīces slēdzeņu vai 
norobežojumu likvidēšanai un nelikumīgi iekļuvusi 
noslēgtajā nekustamajā īpašumā – ēkā, telpās vai 
teritorijā, – caur logiem, durvīm, sienām, nožogojumu 
u.tml. Par zādzību netiek uzskatīta apdrošinātā dzīvnieka 
izkrāpšana, piesavināšanās, izspiešana, mistiska pazušana 
u.tml.; 

4.6.2 laupīšana – tīša, prettiesiska apdrošinātā dzīvnieka 
paņemšana, uzbrūkot apdrošinātajam, tā ģimenes 
locekļiem vai tā darbiniekiem, kuri veic apdrošinātā 
dzīvnieka uzraudzību, kas saistīta ar vardarbību vai ar 
vardarbības piedraudējumu un ir bīstams dzīvībai vai 
veselībai;  

4.6.3 ļaunprātīga rīcība – apdrošinātā dzīvnieka tīša 
ļaunprātīga nonāvēšana vai bojājumu nodarīšana 
(Krimināllikuma 185. panta izpratnē); 

4.6.4 sadursmes risks - jebkura veida sauszemes transporta 
līdzekļa tiešs trieciens apdrošinātajam dzīvniekam, ja to 
izraisījusi trešā persona. 

 
5. APDROŠINĀJUMA SUMMA 

 
5.1 Apdrošinājuma summu nosaka apdrošinājuma ņēmējs. 

Apdrošinājuma ņēmējs uzņemas pilnu atbildību par 
apdrošinājuma summas atbilstību apdrošinātā dzīvnieka vērtībai. 
Apdrošinātā dzīvnieka vērtība tiek noteikta tirgus vērtībā. 

5.2 Apdrošināšanas līgumu noslēdz ar nosacījumu, ka tiek 
apdrošināti visi konkrētajā ganāmpulkā esošie vienas sugas 
veselie dzīvnieki, kas iekļaujas šo noteikumu 2. punktā 
norādītajās dzīvnieku grupās. Ja šis nosacījums netiek ievērots, 
tad, iestājoties apdrošināšanas gadījumam, atlīdzināmie 
zaudējumi tiek aprēķināti 8.3. punktā noteiktajā kārtībā. 
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5.3 Konkrētas sugas un vecuma grupas dzīvnieku apdrošinājuma 
summa tiek norādīta polisē. Gadījumā, ja apdrošināšanas polises 
darbības laikā ganāmpulkā tiek iekļauti dzīvnieki, kuri pēc sava 
vecuma neiekļaujas nevienā no apdrošināšanas polisē 
norādītajām vecuma grupām, tad attiecībā uz šiem dzīvniekiem 
apdrošināšanas segums nav spēkā. Apdrošinājuma ņēmējam un 
apdrošinātājam vienojoties, apdrošināšanas polisē var iekļaut 
attiecīgo dzīvnieku vecuma grupu, apdrošinātājam par to 
aprēķinot papildu apdrošināšanas prēmiju. 

5.4 Ja apdrošināšanas līguma darbības laikā kāda apdrošinātā 
dzīvnieka vietā iegādāts cits tādas pašas sugas dzīvnieks vai 
saimniecībā esošais dzīvnieks sasniedzis apdrošināšanas 
vecumu, tad šis dzīvnieks ir apdrošināts atbilstoši attiecīgā 
vecuma dzīvnieku grupai noteiktajai apdrošinājuma summai. 

5.5 Apdrošinātā dzīvnieka apdrošinājuma summā ir iekļauts 
pievienotās vērtības nodoklis (PVN). 
 

6. IZŅĒMUMI 

Netiek atlīdzināti zaudējumi, kas radušies: 

6.2 kodolsprādziena, radioaktīvās saindēšanās vai piesārņojuma, 
pasludināta kara stāvokļa, karadarbības, streika, masu nemieru, 
militāras vai uzurpētas varas, terorisma un jebkuras Latvijas 
Republikas valsts institūcijas veiktās apdrošinātā dzīvnieka 
konfiskācijas dēļ; 

6.3 epizootijas vai jebkādu tās izraisītu seku dēļ (tajā skaitā 
apdrošinātā dzīvnieka piespiedu likvidēšana); 

6.4 apdrošinātā dzīvnieka bojāejas no novājēšanas, nebarošanas, 
sliktas kopšanas vai vecuma rezultātā; 

6.5 savlaicīgu veterinārmedicīnisko aprūpju un vakcināciju 
nenodrošināšanas dēļ, kā arī, ja apdrošinājuma ņēmējs vai 
apdrošinātais nav ievērojis veterinārā speciālista norādījumus 
profilaktisko pasākumu veikšanai cīņai ar lipīgām invāzijas 
slimībām vai rīkojumu par apdrošinātā dzīvnieka piespiedu 
likvidēšanu; 

6.6 Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteikto dzīvnieku 
turēšanas prasību, tajā skaitā ugunsdrošības prasību 
neievērošanas dēļ; 

6.7 pirms apdrošināšanas līguma spēkā stāšanās; 
6.8 tādu apdrošinātā dzīvnieka saslimšanu vai traumu rezultātā, par 

kurām apdrošinājuma ņēmējs vai apdrošinātais zināja, noslēdzot 
apdrošināšanas līgumu; 

6.9 apdrošinātajam dzīvniekam ejot bojā vai tiekot likvidētam 
piespiedu kārtā nogaidīšanas perioda laikā (4.2.punkts); 

6.10 apdrošināto dzīvnieku likvidējot saimniecisku apsvērumu dēļ 
(visa veida impotence, produktivitātes samazināšanās, visas 
iedzimtās slimības, eksterjera defekti, rahīts u.tml.); 

6.11 apdrošinājuma ņēmējam vai apdrošinātajam nepaziņojot 
apdrošinātājam par apdrošinātā dzīvnieka bojāeju vai piespiedu 
likvidēšanu, kā rezultātā nav iespējams konstatēt apdrošinātā 
dzīvnieka bojāejas vai piespiedu likvidēšanas faktu, iemeslu vai 
zaudējumu apmēru; 

6.12 apdrošinājuma ņēmēja, apdrošinātā, viņu ģimenes locekļu vai 
darbinieku ļauna nolūka, rupjas neuzmanības vai noziedzīgas 
darbības vai bezdarbības rezultātā. 
 

7. APDROŠINĀJUMA ŅĒMĒJA UN APDROŠINĀTĀ 
PIENĀKUMI 
 

7.1 Apdrošinājuma ņēmēja un apdrošinātā pienākumi pēc 
apdrošināšanas līguma spēkā stāšanās 
7.1.1 Regulāri jāveic visi nepieciešamie pasākumi un jāizpilda 

apdrošinātāja rekomendācijas, lai samazinātu 
apdrošināšanas gadījuma iestāšanās varbūtību vai 
zaudējumu, kā arī jānodrošina apdrošinātā dzīvnieka 
turēšanai atbilstoši zoohigiēniskie apstākļi un savlaicīga 
ārstnieciskā palīdzība slimības gadījumā. 

7.1.2 Jānodrošina Pārtikas un veterinārā dienesta noteikto 
pasākumu izpilde noteiktajos termiņos un apdrošinātā 
dzīvnieka imunizēšana pret lipīgajām slimībām. 

7.1.3 Ja novietne, kurā atrodas apdrošinātais dzīvnieks, ir 
aprīkota ar ventilācijas sistēmu, tad tai ir jābūt 
atbilstošai atbildīgo institūciju apstiprinātiem 
būvnormatīviem. 

7.1.4 Apdrošinātā dzīvnieka novietnēs saskaņā ar Latvijas 
Republikas normatīviem jāuztur kārtībā zemējuma un 
zibensaizsardzības ierīces un elektroietaises. 

7.1.5 Gadījumā, ja apdrošināšanas līguma darbības periodā 
apdrošināto dzīvnieku skaits ganāmpulkā palielinās 
vairāk kā par 10%, tad apdrošinājuma ņēmējam vai 
apdrošinātajam par to jāziņo apdrošinātājam un jāizdara 
attiecīgas izmaiņas apdrošināšanas līgumā. Ja šis 
nosacījums netiek ievērots, tad, iestājoties 
apdrošināšanas gadījumam, atlīdzība tiek aprēķināta 
8.3. punktā noteiktajā kārtībā. 

7.1.6 Apdrošinājuma ņēmēja un apdrošinātā pienākums ir 
nodrošināt apdrošinātājam iespēju izdarīt apdrošinātā 
dzīvnieka novietnes apskati, lai varētu izvērtēt 
iespējamā riska lielumu, kā arī apdrošināšanas līguma 
darbības laikā veikt pārbaudi apdrošināšanas līgumā 
norādītajā darbības teritorijā. 

7.2 Apdrošinātā pienākumi pēc apdrošinātā riska iestāšanās 
7.2.1 Apdrošinātajam ir pienākums nekavējoties ziņot 

attiecīgajiem glābšanas dienestiem vai 
tiesībsargājošajām iestādēm par apdrošinātā riska 
iestāšanos. 

7.2.2 Apdrošinātajam ir pienākums 30 kalendāro dienu laikā 
no apdrošināšanas gadījuma iestāšanās brīža informēt 
apdrošinātāju par apdrošinātā riska vai jebkura 
notikuma, kas var tikt uzskatīts par apdrošināto risku, 
iestāšanos. 

7.2.3 Apdrošinātajam ir pienākums veikt visus iespējamos un 
saprātīgos pasākumus, lai samazinātu zaudējumus. 

7.2.4 Apdrošinātā pienākums ir pierādīt zaudējuma iestāšanās 
faktu un apmēru, kā arī iesniegt visu apdrošinātāja 
pieprasīto informāciju un dokumentus, kas to apstiprina. 

7.2.5 Pēc apdrošinātāja pieprasījuma apdrošinātajam ir 
pienākums iesniegt apdrošinātājam apdrošinātā 
dzīvnieka līķa sekcijas protokolu vai piespiedu 
likvidēšanas rīkojumu, kurā jāuzrāda apdrošinātā 
dzīvnieka bojāejas vai kaušanas iemesls, kā arī 
kaušanas nepieciešamības pamatojums, un dokumentu 
no gaļas pārstrādāšanas uzņēmuma par saņemto 
atlīdzību. Apdrošinātajam ir jāuzrāda arī uzziņa no 
Lauksaimniecības datu centra par dzīvo dzīvnieku 
sadalījumu pa vecuma grupām uz apdrošināšanas 
gadījuma iestāšanās brīdi. Apdrošinātā dzīvnieka 
sekcijas veikšanas, piespiedu likvidēšanas un transporta 
izdevumus sedz apdrošinājuma ņēmējs vai 
apdrošinātais. 
 

8. APDROŠINĀŠANAS ATLĪDZĪBAS APRĒĶINĀŠANA 
 

8.1 Apdrošināšanas atlīdzība nedrīkst būt lielāka par zaudējumiem, 
kurus cietis apdrošinātais. Kopējā izmaksātā apdrošināšanas 
atlīdzība nevar pārsniegt līgumā uzrādīto attiecīgā apdrošinātā 
dzīvnieka apdrošinājuma summu. Gadījumā ja, apdrošinātā 
dzīvnieka apdrošinājuma summa pārsniedz apdrošinātā 
dzīvnieka vērtību, apdrošināšanas atlīdzība nevar pārsniegt 
faktiskos zaudējumus un apdrošinātā dzīvnieka vērtību. 

8.2 Apdrošināšanas atlīdzības apmēru nosaka: 
8.2.1 par bojāgājušiem dzīvniekiem – atbilstoši apdrošinātā 

dzīvnieka tirgus vērtībai, taču nepārsniedzot polisē 
norādīto apdrošinātā dzīvnieka apdrošinājuma summu un 
atskaitot pašrisku; 

8.2.2 par piespiedu kārtā nokautiem dzīvniekiem – 
atbilstoši apdrošinātā dzīvnieka tirgus vērtībai, taču 
nepārsniedzot polisē norādīto apdrošinātā dzīvnieka 
apdrošinājuma summu un atskaitot summu, kas saņemta 
par apdrošinātā dzīvnieka gaļas realizāciju, un pašrisku. 
Uzturam derīgās gaļas vērtību nosaka, pamatojoties uz 
gaļas pārstrādes uzņēmuma izdotu dokumentu. Gadījumā, 
ja apdrošinātais šādu dokumentu neiesniedz vai arī 
dokumentā uzrādītā summa nav pamatota, vērtību nosaka 
apdrošinātājs. 

8.3 Ja apdrošināšanas gadījuma iestāšanās brīdī tiek konstatēts, ka 
ganāmpulkā dzīvnieku skaits ir vairāk kā par 10 % lielāks kā 
norādīts apdrošināšanas līgumā, tad tiek piemērota 
zemapdrošināšana, un apdrošināšanas atlīdzība par vienu 
dzīvnieku tiek aprēķināta, kopējo apdrošināšanas līgumā 
norādīto apdrošinājuma summu izdalot ar faktisko uz gadījuma 
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iestāšanās brīdi ganāmpulkā esošo dzīvnieku skaitu un atskaitot 
polisē norādīto pašrisku. 

8.4 Ja apdrošināšanas gadījuma iestāšanās brīdī tiek konstatēts, ka 
apdrošinātais dzīvnieks, par kuru ir jāizmaksā atlīdzība, ir 
pārgājis citā vecuma grupā, apdrošināšanas atlīdzība tiek 
izmaksātā saskaņā ar to vecuma grupu, kurai apdrošinātais 
dzīvnieks ir piederīgs uz apdrošināšanas gadījuma iestāšanās 
brīdi, ja šāda vecuma grupa apdrošināšanas polisē ir 
apdrošināta. Ja uz apdrošināšanas gadījuma iestāšanās brīdi 
apdrošinātais dzīvnieks neiekļaujas nevienā no apdrošināšanas 
polisē norādītajām vecuma grupām, tad attiecībā uz šo 
dzīvnieku apdrošināšanas segums nav spēkā. 

8.5 Ja apdrošināšanas līguma darbības laikā par kādu no 
apdrošinātajiem dzīvniekiem ir izmaksāta apdrošināšanas 
atlīdzība, tad, neatkarīgi no izmaksātās summas apmēra, šāda 
apdrošinātā dzīvnieka apdrošināšana izbeidzas. 

8.6 Ja ir apdrošināti visi konkrētā ganāmpulka vienas vecuma 
grupas veselie dzīvnieki un apdrošināšanas līguma darbības laikā 
par kādu no apdrošinātajiem dzīvniekiem ir izmaksāta 
apdrošināšanas atlīdzība, tad pēc apdrošināšanas atlīdzības 
izmaksas polisē norādītā kopējā apdrošinājuma summa 
attiecīgajā dzīvnieku vecuma grupā paliek nemainīga. 

8.7 No izmaksājamās apdrošināšanas atlīdzības apdrošinātājs ir 
tiesīgs ieturēt nesamaksāto apdrošināšanas prēmijas daļu par 
visu apdrošināšanas līguma darbības periodu. 

8.8 Apdrošinātājs lēmumu par apdrošināšanas atlīdzības izmaksu vai 
atteikumu izmaksāt apdrošināšanas atlīdzību pieņem 15 dienu 
laikā no visu nepieciešamo, tai skaitā apdrošinātāja pieprasīto, 
dokumentu saņemšanas dienas.  

8.9 Ja par apdrošinātā dzīvnieka bojāeju pret apdrošinājuma 
ņēmēju, apdrošināto vai tā darbiniekiem ir ierosināta 
administratīvā pārkāpuma lieta vai krimināllieta, apdrošinātājs 
pieņem lēmumu par apdrošināšanas atlīdzības izmaksu tikai pēc 
izmeklēšanas pabeigšanas vai tiesas sprieduma vai lēmuma par 
krimināllietas izbeigšanu spēkā stāšanās un iesniegšanas 
apdrošinātājam. 

8.10 Apdrošinātājam ir tiesības neizmaksāt apdrošināšanas atlīdzību, 
ja apdrošinātais ar ļaunu nolūku vai rupjas neuzmanības dēļ ir 
maldinājis apdrošinātāju par apdrošināšanas gadījuma 
apstākļiem vai zaudējumu apmēru. 
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