
Informācija par Vācijas 
modeli – dzīvnieku 

veselības fonds 
(slimokase) 

(Tierseuchenkasse) 

 

 

A.Briņķe 

ZM VPD direktora vietniece 
 



Kas ir «Slimokase»? 

 Tā nav apdrošināšana! 

 Tas ir fonds, kurā l/s dzīvnieku īpašnieki veic obligātas un regulāras 
iemaksas 

 Mērķis ir samazināt ikvienam l/s dzīvnieku īpašniekam ekonomiskos 
zaudējumus dzīvnieku infekcijas slimību uzliesmojuma gadījumā, kā 
arī veicināt dzīvnieku veselību, apmaksājot ar noteiktu dzīvnieku 
infekcijas slimību uzraudzību saistītos izdevumus 

 Uzdevums ir nodrošināt: 

 iemaksu iekasēšanu 

  kompensāciju un pabalstu izmaksas l/s dzīvnieku īpašniekiem 

 



Ko nekompensē? 

 Dabas katastrofas, nelaimes gadījumi, kuri neietilpst kompensācijās: 

 Pēkšņa akūta saslimšana vai trauma 

 Ugunsgrēks 

 Zibens spēriens 

 Elektrotrauma 

 Nosalšana 

 Nosmakšana (visvairāk attiecas uz ugunsgrēku gadījumiem) 

 Noslīkšana 

 Būtisks cita dzīvnieka uzbrukums 

 Saindēšanās ar indīgiem augiem un vielām 

 Pakļūšana zem transportlīdzekļa 

 Trešās personas prettiesiska rīcība, kurā ietilpst gan zādzība, gan laupīšana 



Ko kompensē? 

 Valsts uzraudzībā esošās/noteiktās dzīvnieku infekcijas slimības 
 Līdzekļi ir paredzēti krīžu pārvarēšanai, bīstamu infekcijas slimību 

gadījumā, kompensējot radušos ekonomiskos zaudējumus l/s dzīvnieku 
īpašniekiem 

 Ja veidojas uzkrājumi – papildus līdzekļi var tikt novirzīti,  piemēram, 
dažādiem preventīviem pasākumiem:  

- paraugu ņemšana un laboratoriskie izmeklējumi, sedzot noteiktām 
dzīvnieku infekcijas slimībām 
- dzīvnieku reģistrācijas izmaksas (atsevišķām dzīvnieku sugām, piemēram, 

cūkām) 
- krotālijas (atsevišķām dzīvnieku sugām) 
- vakcīnām un vakcināciju (atsevišķām dzīvnieku infekcijas slimībām 
(piemēram, IRT) 

 
 



Pamatprincipi 

 Dalība ir obligāta visiem l/s dzīvnieku īpašniekiem 
 Iemaksa ir jāveic katru gadu līdz noteiktam datumam 
 Katrai l/s dzīvnieku sugai savs «maks»  
 Katrai l/s dzīvnieku sugai ir sava ikgadējā iemaksa 
 Kompensāciju izmaksā tikai tad, ja nodeva ir samaksāta 
 Kompensācijas pamatā ir dzīvnieka kopējā vērtība 
 Kompensāciju izmaksā pēc eksperta slēdziena par dzīvnieka 

novērtēšanu 
 Kompensācijas apmērs nedrīkst pārsniegt noteiktās maksimālās 

vērtības par dzīvnieku 
 
 
 
 



Konsultatīvā padome 

 Padome tiek izveidota uz 6 gadiem 

 Padomes darbā piedalās l/s dzīvnieku īpašnieki, kuri pārstāv 
lauksaimniecības organizācijas 

 Padomei ir tiesības sniegt ierosinājumus visos jautājumos, kas saistīti 
ar fonda darbību 

 Padome apstiprina noteikumus par to, kādos gadījumos un cik lielā 
apmērā tiek nodrošinātas kompensācijas, kā arī cita finansiālā 
palīdzība 

 



Paldies par uzmanību! 
 

 
Plašāku informāciju par Vācijas pieredzi lasiet žurnālā Latvijas Lopkopis 
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