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Tabula Nr. 1
Apdrošināšanas atlīdzības apmērs saistībā ar Traumu

Nr.
p.k.

Bojājums

I Galvaskauss, centrālā un perifērā nervu sistēma
Centrālā un perifērā nervu sistēma
1
Traumatiski smadzeņu un to apvalku asinsizplūdumi:
a) subarahnoidāls
b) epidurāla hematoma
c) subdurāla hematoma
d) intracerebrāla hematoma
2
Perforējošs galvaskausa ievainojums ar smadzeņu audu bojājumu (svešķermenis
galvaskausa dobumā, izņemot operāciju materiālus)
3
Galvas smadzeņu vielas sašķaidīšana
4
Galvas smadzeņu kontūzija
5
Galvas smadzeņu satricinājums:
a) ar ārstēšanos ambulatori
b) ar ārstēšanos stacionāri no 24 stundām līdz 7 dienām
c) ar ārstēšanos stacionāri no 8 dienām līdz 14 dienām
d) ar ārstēšanos stacionāri vairāk kā 14 dienas
Piezīme:
Par atkārtotu smadzeņu satricinājumu apdrošināšanas atlīdzību izmaksā, ja tas bijis
ne ātrāk kā 6 mēnešus pēc iepriekšējās traumas.
6
Smaga saindēšanās ar neirotropām indēm (tajā skaitā, ja tas ir indīgas čūskas
kodiena sekas), ērču encefalīts, encefalomielīts, mielīts vai poliomielīts,
elektrotrauma, zibens trauma, stinguma krampji, pārtikas toksikoinfekcija,
mehāniska svešķermeņa vai pārtikas asfiksija (smakšana):
a) ar ārstēšanos ambulatori ne mazāk kā 7 dienas
b) ar ārstēšanos stacionāri no 24 stundām līdz 7 dienām
c) ar ārstēšanos stacionāri no 8 dienām līdz 14 dienām
d) ar ārstēšanos stacionāri vairāk kā 14 dienas
Piezīme:
1. Apdrošināšanas atlīdzība par ērču encefalītu, encefalomielītu, mielītu vai
poliomielītu tiek izmaksāta tikai apdrošinātajam esot vakcinētam pret attiecīgām
slimībām.
2. Asfikcijas gadījumā, lai veiktu izmaksu ir jābūt veiktai bronhoskopijai.
7
Muguras smadzeņu bojājums jebkurā līmenī, tai skaitā zirga astes bojājums, kas
izraisījis:
a) satricinājumu
b) sasitumu
c) daļēju pārrāvumu, saspiedumu ar paliekošiem funkcionāliem traucējumiem
d) pilnīgu pārrāvumu
8
Kraniālo nervu bojājumi, t.sk., vienpusējā sejas nerva paralīze
9
Kakla, plecu, jostasvietas nervu pinumu bojājums, kas izraisījis:
a) traumatisku pleksītu ar kustības funkciju ierobežojumiem
b) daļēju pinuma pārrāvumu
c) pilnīgu pinuma pārrāvumu
Nervu bojājuma līmenis:
d) spieķa kaula, potītes
e) apakšdelma, apakšstilba
f) pleca, elkoņa, gūžas, ceļa locītavas
g) traumatisks neirīts
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Galvaskausa un sejas daļas kauli
10 Galvaskausa kaulu lūzums:
a) velves kaulu ārējās plātnītes lūzums
b) velves kaulu
c) pamatnes
d) velves un pamatnes
11 Deguna kaula, deguna skrimšļa, deguna starpsienas, pieres kaula, augšžokļa
dobumu lūzums:
a) bez novirzes
b) ar novirzi
c) deguna skrimšļa daļas zaudējums
12 Žokļu lūzumi, mežģījumi:
a) apakšžokļa mežģījums
b) augšžokļa, vaigu kaulu, apakšžokļa, pieres dobuma priekšējās sienas lūzumi
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Piezīme:
Ja pie alveorālā atzarojuma lūzuma zaudēti zobi, tad par lūzumu apdrošināšanas
atlīdzību neizmaksā.
Ieraduma apakšžokļa mežģījums, ja tas izveidojies pēc traumas apdrošināšanas
perioda laikā
Žokļu bojājumi, kas izsaukuši:
a) daļēju žokļu zaudējumu
b) žokļa un zobu zaudējumu
Piezīme:
Ja tiek izmaksāta atlīdzība pēc 14.punkta kāda no apakšpunktiem, atlīdzību par
zobu zaudējumu (15.punkts) neizmaksā
Zobu zaudējumi:
a) 1 zobs
b) 2-3 zobi
c) 4-6 zobi
d) 7-9 zobi
e) 10 un vairāk zobu

Piezīme:
1. Piena zobu zaudējumu gadījumā apdrošināšanas atlīdzību izmaksā tikai bērniem
līdz 5 gadu vecumam.
2. Zoba zaudējums ir uzskatāms sākot ar ½ kronīša zudumu vai lielākās zoba daļas
zudumu, vai zoba saknes lūzumu, pie nosacījuma, ka zobs uz bojājuma iestāšanās
brīdi ir bijis īsts un anatomiski vesels.
3. Ja traumas rezultātā zaudēti pastāvīgo protēzi fiksējošie zobi, apdrošināšanas
atlīdzību izmaksā tikai par šo zobu zudumu. Atlīdzība netiek izmaksāta par
izņemamās protēzes bojājumu un zobu tilta bojājumu.
4. Ja traumas rezultātā zaudēto zobu implantē, apdrošināšanas atlīdzību izmaksā kā
par zoba zudumu.
II Maņu orgānu sistēma
Redzes orgāni
16 Vienas acs akomodācijas paralīze
17 Vienas acs hemianopsija
18 Vienas acs redzes lauka sašaurināšanās:
a) nekoncentriska
b) koncentriska
19 Vienas acs ābola pulsējošais eksoftalms
20 Acs ābolu caururbjoši ievainojumi, iridociklīts, tīklenes iekaisums, rētojoša trihiāze,
plakstiņu izgriešanās, varavīksnenes defekts, acu zīlītes izmaiņas, čūla
21 Vienas acs asaru kanāla traumatiski funkciju traucējumi
22 II-III pakāpes apdegumi, acs ābolu necaururbjoši ievainojumi, asins izplūdums acs
ābolā, lēcas nobīdes, nemagnētiskie acs ābola un acs dobuma svešķermeņi,
keratīts, acs ābolu apvalku sarētojums, kurš nav izsaucis redzes pasliktināšanos,
radzenes erozija
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23

Acs bojājums, kura rezultātā iestājies pilnīgs redzes zudums vienīgajā acī, kurai bija
jebkādas pakāpes redze, vai abu acu bojājums ar redzes zudumu, neatkarīgi no to
sākotnējās redzes
24 Acs ābola izņemšana kā traumas sekas, ja tam nebija redzes spēju
25 Orbītas lūzums
26 Redzes asuma pazemināšanās (skat.tabulas pielikumu Nr.1)
Dzirdes orgāni
27 Auss gliemežnīcas bojājums (t.sk. apdegums, apsaldējums), kas izsaucis:
a) auss gliemežnīcas skrimšļa lūzumu, otohematomu, rētainu deformāciju vai
zaudēta 1/3 auss
b) zaudēta 1/2 auss
c) pilnīgi zaudēta auss gliemežnīca
28 Auss bojājums, kas izraisījis dzirdes pasliktināšanos:
a) vāji sadzirdama runa 1m līdz 3m attālumā
b) vāji sadzirdama runa līdz 1m attālumam
c) pilnīgs kurlums (sarunu valoda 0)
29 Traumas izraisīts:
a) vienas auss bungādiņas plīsums, kas nav pasliktinājis dzirdi
b) abu ausu bungādiņu plīsums, kas nav pasliktinājis dzirdi
Piezīme:
Bungādiņas plīsumu galvaskausa pamatnes lūzuma gadījumā neatlīdzina.
30 Auss bojājums, kas izsaucis hronisku posttraumatisku vidusauss iekaisumu ar
dzirdes pasliktināšanos polises darbības laikā vai viena gada laikā no Traumas
gūšanas dienas
III Kardiovaskulārā un pulmonālā orgānu sistēma
Krūškurvja kauli
31 Krūšu kaula lūzums
32 Ribu lūzumi:
a) vienas ribas
b) katras nākošās ribas, bet ne vairāk kā 9%
Elpošanas sistēma
33 Plaušu sasitums, zemādas emfizēma, hematorakss, pneimotorakss, traumatiska
pneimonija, eksudatīvs pleirīts, krūšu dobuma svešķermenis:
a) vienpusējs
b) abpusējs
34 Plaušu bojājums, kas izsaucis:
a) plaušas daivas izoperēšanu
b) plaušas pilnīgu izoperēšanu
35 Caururbjošs krūšu kurvja ievainojums, torakotomija, torakoskopija, torakoncentrēze
traumas dēļ:
a) ja nav bojāti krūšu dobuma orgāni
b) ja ir bojāti krūšu dobuma orgāni
Piezīme:
Ja sakarā ar krūšu kurvja ievainojumu izoperēta plauša vai tā daļa, 35.pantu
nepiemēro.
Sirds un asinsvadu sistēma
36 Sirds, tās apvalka un lielo maģistrālo asinsvadu bojājums bez paliekošiem funkciju
traucējumiem
37 Sirds, tās apvalka un lielo maģistrālo asinsvadu bojājums, kas izsaucis sirds un
asinsvadu paliekošo mazspēju
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Piezīme:
Ja ārsta izsniegtajā izziņā nav norādīta sirds asinsvadu mazspējas pakāpe, tad
apdrošināšanas atlīdzība tiek izmaksāta atbilstoši 36.punktam.
Lielo perifēro asinsvadu bojājums, kas nav izsaucis paliekošos asinsrites
traucējumus
Lielo perifēro asinsvadu bojājums, kas izsaucis paliekošo asinsvadu mazspēju
IV Gremošanas sistēma
Mēles bojājumi, kas izsaukuši:
a) mēles rētas (neatkarīgi no izmēra) ar paliekošiem funkcionāliem vai jušanas
traucējumiem
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b) mēles distālās 1/3 zaudējumu
c) mēles vidējās 1/3 zaudējumu
d) mēles saknes daļas vai pilnīgu tās zaudējumu
e) zemmēles kaula lūzums
Mutes dobuma gļotādas, rīkles, barības vada bojājums ar šuvju uzlikšanu, I-II
pakāpes termiski, ķīmiski apdegumi, ezofagogastroskopija svešķermeņa izņemšanai
Barības vada bojājums, kas izraisījis:
a) barības vada sašaurināšanos
b) barības vada necaurlaidību, bet ne agrāk kā 6 mēnešus pēc traumas
Piezīme:
Atbilstoši 42.punkta b apakšpunktam atlīdzības izmaksu nosaka ne agrāk kā
6 mēnešus pēc traumas. Pirms šī termiņa tiek noteikta pirmreizēja izmaksa pēc
42.punkta a apakšpunkta un, pieņemot galīgo lēmumu, šis izmaksātais procents tiek
atskaitīts.
Gremošanas orgānu bojājums (plīsums, apdegums), toksiska saindēšanās, kas
izsaukuši:
a) duodenītu, holecistītu, gastrītu, pankreatītu, enterītu, kolītu, proktītu,
paraproktītu
b) saaugumu slimību, rētainu kuņģa, zarnu, taisnās zarnas sašaurināšanos
(deformāciju)
c) taisnās zarnas ievainojums ar sfinktera bojājumu
d) zarnu, zarnu-maksts fistulu, aizkuņģa dziedzera fistulu
e) mākslīgi veidotu anālo atveri (kolostoma)
Piezīme:
Traumas sarežģījumu gadījumos, kādi paredzēti a, b un c apakšpunktos,
apdrošināšanas atlīdzību izmaksā ne agrāk kā 3 mēnešus pēc bojājuma,
d apakšpunktā minētajos gadījumos ne agrāk kā 6 mēnešus pēc traumas iegūšanas
dienas.
Smaguma celšanas, stumšanas, grūšanas rezultātā radusies un pirmreizēji
diagnosticēta baltās līnijas, ingvinālās (cirkšņa), nabas trūce
Piezīme:
Apdrošināšanas atlīdzība pēc 44.punkta tiek veikta tikai vienu reizi līguma darbības
laikā.
Akūta saindēšanās, kas izraisījusi toksisku hepatītu
Traumatisks aknu bojājums, kas izraisījis:
a) aknu plīsumu bez ķirurģiskas iejaukšanas
b) aknas plīsumu ar nepieciešamu ķirurģisku iejaukšanos
c) aknas mazās daivas izoperēšana
d) aknas lielās daivas izoperēšana
Liesas bojājums, kas izsaucis:
a) zemkapsulas liesas plīsumu ārstējot konservatīvi
b) liesas izoperēšanu
Kuņģa, aizkuņģa dziedzera, zarnu, vēderplēves bojājums, kas izraisījis:
a) aizkuņģa dziedzera nekrozi, sašūšanu, posttraumatisku cistu
b) aizkuņģa dziedzera izoperēšanu
c) 1/3 kuņģa uz zarnu trakta daļas izoperēšanu
d) 1/2 kuņģa un zarnu trakta daļas izoperēšanu
e) 2/3 kuņģa un zarnu trakta daļas izoperēšanu
f) kuņģa pilnīgu izoperēšanu
V Izvadorgānu un dzimumorgānu sistēma
Nieru sasitums, plīsums, kas izraisījis:
a) paliekošus nieru funkciju traucējumus
b) nieru daļas izoperēšanu
c) nieres pilnīgu izoperēšanu
Urīna izvadošās sistēmas orgānu bojājums, kas izraisījis:
a) hronisku cistītu, uretrītu
b) pielītu, pielonefrītu, pielocistītu, urīnpūšļa apjoma samazināšanos
c) urīnvadu, urīna izvadkanāla sašaurināšanos
d) nieru mazspēju
e) urīnvada necaurlaidību, urīna izvadkanāla, urīna dzimumorgānu fistulas
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Piezīme:
Ja traumas rezultātā ir izoperēta niere vai tās daļa 50.punkta a, b un
d apakšpunktus nepiemēro.
Dzimumorgānu bojājumi, kas izraisījuši:
a) vienas olnīcas, olnīcas un olvada zaudējumu
b) abu olnīcu, sēklinieku, dzimumlocekļa daļas zaudējumu, abu olvadu zaudējumu
c) dzemdes zaudējumu sievietēm jaunākām par 40 gadiem
no 40 līdz 50 gadiem
vecākām par 50 gadiem
d) dzimumlocekļa zaudējumu
Personas izvarošana
VI Mugurkauls
1. Skriemeļu ķermeņu, loku, locītavu izaugumu lūzums (izņemot krustu un astes
kaulu):
a) vienam, diviem skriemeļiem
b) par katru nākošo skriemeli,
bet ne vairāk kā
2. Starpskriemeļu II, III pakāpes saišu plīsumi, skriemeļu izmežģījumi (izņemot
astes kaulu), kakla skriemeļu saišu sastiepums vai plīsums, diska izmežģījums
3. Skriemeļu mugurējo vai šķērsizaugumu lūzums:
a) vienam, diviem
b) trim un vairāk skriemeļiem
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Piezīme:
Par starpskriemeļu diska trūci, osteohondrozi, spondilozi, diskogēnu radikulītu,
spondilolistēzi apdrošināšanas atlīdzība netiek maksāta.
54 Astes kaula lūzums, astes kaula skriemeļu izmežģījums
8
55 Krustu kaula lūzums
10
VII Augšējās ekstremitātes traumas
Lāpstiņas un atslēgas kauls
56 Lāpstiņas:
a) viena kaula lūzums vai vienas locītavas pārrāvums
5
b) divu kaulu lūzums, divu locītavu pārrāvums vai viena kaula lūzums un vienas
10
locītavas pārrāvums
c) nesaaudzis lūzums, viltus locītava, divu locītavu pārrāvums un viena kaula
lūzums, divu kaulu lūzums un vienas locītavas pārrāvums
15
57 Atslēgas kaula lūzums:
a) viena kaula lūzums
5
b) divu kaulu lūzums, divu locītavu pārrāvums vai viena kaula lūzums un vienas
locītavas pārrāvums
8
58 Lāpstiņas un atslēgas kaula savienojums:
a) daļējs plīsums vai mežģījums
5
b) pilnīgs pārrāvums
10
59 Atslēgkaula un krūškaula savienojums:
a) daļējs plīsums vai mežģījums
5
b) pilnīgs pārrāvums
10
Plecu locītava
60 Pleca locītavas bojājums:
a) pilnīgs vai daļējs saišu vai locītavas somiņas pārrāvums
8
b) augšdelma kaula galvas, anatomiskā kakliņa, lielā paugura lūzums
10
61 Pleca locītavas bojājumi, kas izraisījuši:
a) ieraduma plecu mežģījumu
15
b) locītavas nekustīgumu (ankilozi) ne agrāk kā 3 mēnešus pēc traumas
25
c) “ļodzīgu” pleca locītavu, kas izveidojusies locītavas virsmas kaulu rezekcijas
rezultātā
40
Piezīme:
1. Par transplantātu papildus atlīdzību neizmaksā. Apdrošināšanas atlīdzību pie ieraduma pleca mežģījuma
izmaksā tikai tajā gadījumā, ja šis izmežģījums iestājies primārā izmežģījuma rezultātā, kas noticis
apdrošināšanas līguma darbības laikā. Ieraduma plecu mežģījuma diagnozi jāapstiprina medicīnas iestādei,
kurā veikta tā ievilkšana. Pie ieraduma pleca mežģījuma recidīva apdrošināšanas atlīdzību neizmaksā. Ja sakarā
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ar pleca locītavas traumu tikko izmaksāta apdrošināšanas atlīdzība pēc 60.punkta, bet pēc tām radās
komplikācijas, kas uzskaitītas 61.punktā, apdrošināšanas atlīdzību izmaksā saskaņā ar 61.punkta
apakšpunktiem, atskaitot agrāk veikto izmaksu.
2. Ja plecu locītavas bojājumi ir radušies uz bojātu saišu aparāta fona vai uz locītavu veidojošo elementu
bojājumiem deģeneratīvu izmaiņu rezultātā, atlīdzība tiek noteikta 50% apmērā no aprēķinātās atlīdzības.
3. Par atkārtotu traumu, kas ir radusies ātrāk kā 1 gadu pēc gūtās Traumas, kas minēta 60. un 61.punktā
apdrošināšanas atlīdzība netiek maksāta.
Augšdelms
62 Augšdelma lūzums jebkurā līmenī (izņemot locītavas):
a) bez novirzes
12
b) ar novirzi
15
63 Augšējās ekstremitātes traumatiska amputācija vai tās smags bojājums, kas
izraisījis amputāciju:
a) ar lāpstiņu, atslēgas kaulu vai to daļu
80
b) pleca jebkurā līmenī
70
c) vienīgās ekstremitātes
100
64 Augšdelma kaula lūzums, ar neīstas locītavas izveidošanos
35
Piezīme:
Apdrošināšanas atlīdzību pēc 64.punkta izmaksā ne agrāk kā 9 mēnešus pēc
traumas. Ja agrāk izmaksāta apdrošināšanas atlīdzība par pleca locītavas lūzumu,
tad tā tiek atrēķināta no 64.punktā minētās izmaksājamās atlīdzības.
Elkoņa locītava
65 Elkoņa locītavas saišu bojājumi:
a) saišu sastiepums, daļējs plīsums, hemartroze (apstiprināta ar punkciju)
5
b) pilnīgs plīsums ar mežģījumu
7
66 Kaulu, kas veido elkoņa locītavu, lūzumi:
a) viena, divu kaulu lūzums bez atlūzu novirzes
8
b) kaula (kaulu) lūzums ar atlūzu novirzi
10
c) trīs locītavu veidojošo kaulu lūzums
15
67 Elkoņa locītavas apvidus bojājumi, kas izraisījuši:
a) locītavas nekustīgumu
25
b) “ļodzīgu” elkoņa locītavu (locītavas virsmas veidojošo kaulu rezekcijas rezultātā)
30
Piezīme:
1. Ja nelaimes gadījuma rezultātā apdrošinātajam radies 67.punktā minētais bojājums, apdrošināšanas
atlīdzība tiek izmaksāta tikai par šo vienu punktu.
2. Par atkārtotu hemartrozi, saišu daļēju vai pilnīgu pārrāvumu, mežģījumu apdrošināšanas atlīdzību izmaksā,
ja tas bijis ne ātrāk kā 6 mēnešus pēc iepriekšējās traumas un tā tiek noteikta 50% apmērā no aprēķinātās
apdrošināšanas atlīdzības.
Apakšdelms
68 Apakšdelma kaulu lūzums:
a) viena kaula
7
b) divu kaulu, viena kaula lūzums un otra mežģījums
10
69 Traumatiska amputācija vai smags bojājums, kas izraisījis apakšdelma amputāciju
60
jebkurā līmenī
70 Vienīgās/abu ekstremitāšu amputācija apakšdelma līmenī
100
71 Apakšdelma kaula lūzums distālās metafīzes apvidū:
a) viena kaula
5
b) divu kaulu, viena kaula lūzums un otra mežģījums
8
72 Apakšdelma viena vai abu kaulu lūzums, ar neīstas locītavas izveidošanos:
a) viena kaula
10
b) abu kaulu
15
Piezīme:
Neīstas locītavas gadījumā lēmumu pieņem ne agrāk kā 9 mēnešus pēc traumas.
Plauksta, plaukstas pamata locītava
73 Plaukstas pamata locītavas, plaukstas saišu pilnīgs vai daļējs plīsums
74 Plaukstas pamata locītavas traumatiski bojājumi:
a) plaukstas locītavu veidojošo kaulu intraartikulārs lūzums bez dislokācijas
b) plaukstas locītavu veidojošo kaulu intraartikulārs lūzums ar dislokāciju
c) plaukstas perilunārs mežģījums
75 Plaukstas pamata kaulu lūzums vai mežģījums:
a) viena kaula (izņemot laivveida)

5
8
10
12
5
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b) divu kaulu
7
c) trīs un vairāk, laivveida
10
76 Plaukstas metakarpālo kaulu lūzums:
a) viena kaula
3
b) divu un vairāk
5
77 Traumatiska amputācija vai smags plaukstas bojājums, kas izraisījis tās amputāciju
40
delnas vai plaukstas pamata līmenī
78 Vienīgās/abu plaukstu amputācija
100
Plaukstas pirksti
79 Plaukstas pirmā pirksta:
a) traumatiska naga atraušana vai ķirurģiska tā noņemšana traumas seku rezultātā,
falangas mīksto audu bojājums ar šuvju uzlikšanu
2
b) pirksta cīpslas (cīpslu) daļējs vai pilnīgs pārrāvums, locītavas kapsulas
pārrāvums, mežģījums
3
c) pirksta lūzums
6
80 Plaukstas pirmā pirksta bojājumi, kas izraisījuši nekustīgumu:
a) vienā locītavā
5
b) divās locītavās
10
81 Traumatiska plaukstas pirmā pirksta amputācija vai bojājums, kas izraisījis pirksta
amputāciju:
a) naga falangas un starpfalangas locītavas līmenī
10
b) pamata falangas un delnas falangas locītavas (pirksta zaudējums)
20
c) ar metakarpālo kaulu vai tā daļu
25
d) reamputācija (atkārtota amputācija) tās pašas falangas līmenī
5
82 Plaukstas II, III, IV vai V pirksta:
a) viena naga traumatisks atrāvums vai ķirurģiska tā noņemšana traumas seku
rezultātā, falangas mīksto audu bojājums
1.25
b) viena pirksta cīpslas (cīpslu) daļējs vai pilnīgs pārrāvums, locītavas kapsulas
pārrāvums, mežģījums
2
par katru nākošo pirkstu,
2
bet kopā ne vairāk kā
6
c) viena pirksta lūzums
3
par katru nākošo pirkstu,
2
bet kopā ne vairāk kā
6
83 Traumatiska viena pirksta (II, III, IV, V) amputācija vai bojājums, kas izraisījis
pirksta ķirurģisku amputāciju:
a) naga falangas līmenī (falangas zaudējums)
5
b) vidējā falangas līmenī (divu falangu zaudējums)
10
c) pamata falangas līmenī (pirksta zaudējums)
13
c) delnas kaula līmenī
15
84 Vienas plaukstas visu pirkstu traumatiska amputācija vai bojājums, kas izsaucis to
50
ķirurģisku amputāciju
Piezīme:
1. Ja nelaimes gadījuma rezultātā apdrošinātajam radušies vairāki 79., 82., punktā minētie bojājumi,
apdrošināšanas atlīdzība tiek izmaksāta par katru atbilstošo punktu.
2. Ja apdrošinātajam radušies vairāki vienā punktā 79., 82. minētie bojājumi, apdrošināšanas atlīdzība tiek
izmaksāta tikai par vienu punktu - par smagāko bojājumu.
3. Ja jau ir veikta izmaksa par kādu no 79., 82. punktā minētajiem bojājumiem, tad izmaksājot atlīdzību par
kādu no 80., 81., 83., 84. punktu, tiek atrēķināta jau izmaksātā atlīdzība.
VIII Apakšējās ekstremitātes traumas
85 Gūžas locītavas bojājumi:
a) daļējs saišu pārrāvums bez mežģījuma, kaula fragmentu atrāvums
5
b) izolēts viena vai abu grozītāju atrāvums
10
c) gūžas locītavas mežģījums, acetabulum lūzums
13
d) ciskas kaula galviņas, kakliņa lūzums
23
86 Iegurņa kaula lūzumi:
a) viena kaula lūzums
12
b) divu kaulu lūzums vai viena kaula dubultlūzums
15
c) trīs un vairāku kaulu lūzums
20
d) vairāku kaulu lūzums ar vienlaicīgu mazā iegurņa orgānu bojājumu
30
87 Kaunuma, krusta-zarnu kaula savienojuma pārrāvums:
a) viena savienojuma
15
b) divu savienojumu
20
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c) trīs savienojumu
Gūžas locītavas traumatisks bojājums, kas izraisījis:
a) locītavas nekustīgumu
b) “ļodzīgu” locītavu (ciskas kaula galviņas, locītavas bedres iedobuma rezekcijas
rezultātā)
c) endoprotezēšanu
Piezīme:
Pēc 88.punkta apdrošināšanas atlīdzība tiek izmaksāta tikai tādā gadījumā, ja
Apdrošinātais pēc 9 mēnešiem no traumas iestāšanās brīža, atkārtoti
apdrošinātājam iesniedz jaunu izziņu ar minētajām komplikācijām.
Augšstilbs
89 Augšstilba kaula lūzums jebkurā līmenī (izņemot locītavu):
a) bez atlūzu novirzes
b) ar atlūzu novirzi
90 Traumatiska amputācija vai smags bojājums, kas izraisījis ekstremitātes amputāciju
jebkurā augšstilba kaula līmenī:
a) vienas ekstremitātes
b) vienīgās ekstremitātes
91 Augšstilba kaula lūzums, ar neīstas locītavas izveidošanos (nesaaudzis lūzums), ne
agrāk kā 9 mēnešus pēc traumas.
88

30
30
40
35

20
25
70
100
50

Piezīme:
Ja iepriekš izmaksāta atlīdzība par gūžas lūzumu, tad tā tiek atrēķināta no
91.punktā minētās izmaksājamās atlīdzības.
Ceļa locītava
92 Ceļa locītavas bojājumi:
a) hemartroze (apstiprināta ar punkciju)
2
b) meniska (menisku) plīsums, pilnīgs vai daļējs saišu pārrāvums
3
c) kaulu fragmentu atraušana, ceļa skriemeļa (patellas) lūzums, mazā liela kaula
galviņas lūzums
5
d) kaulu lūzums, kas veido ceļa locītavu (ciskas kaula distālā un tibijas proksimālā
epifīze)
8
93 Ceļa locītavas bojājumi, kas izraisījuši:
a) locītavas nekustīgumu
30
b) “ļodzīgas” ceļu locītavas tās virsmas veidojošo kaulu rezekcijas rezultātā
35
Piezīme:
1. Par atkārtotu hemartrozi, meniska bojājumu, saišu daļēju vai pilnīgu plīsumu apdrošināšanas atlīdzību
izmaksā, ja tas bijis ne ātrāk kā 6 mēnešus pēc iepriekšējās traumas un tā tiek noteikta 50% apmērā no
aprēķinātās apdrošināšanas atlīdzības.
2. Ja ceļu locītavas bojājumi ir radušies uz bojātu locītavu aparāta fona vai locītavu aparāta deģeneratīvu
izmaiņu rezultātā, atlīdzība tiek noteikta 50% apmērā no aprēķinātās atlīdzības.
3. Apdrošināšanas atlīdzība netiek izmaksāta par transplantāta vai saišu plastikas plīsumu.
Apakšstilbs
94 Apakšstilba kaulu lūzums:
a) mazā liela kaula lūzums
5
b) lielā liela kaula lūzums
10
c) abu kaulu lūzums, mazā liela kaula dubultlūzums, lielā liela kaula dubultlūzums
15
95 Traumatiska amputācija vai smags bojājums, kas izraisījis apakšstilba ķirurģisku
amputāciju jebkurā līmenī, eksartikulāciju ceļa locītavā
60
96 Vienīgās ekstremitātes ķirurģiska amputācija apakšstilba jebkurā līmenī
100
97 Viena vai abu apakšstilbu kaulu lūzums, kas izraisījis neīstas locītavas izveidošanos
(nesaaudzis lūzums) ne agrāk kā 9 mēnešus pēc traumas:
a) mazā liela kaula
10
b) lielā liela kaula
15
c) abu kaulu
20
d) mazā liela un saaudzis lielā liela kaula lūzums
12
e) lielā liela kaula un saaudzis mazā liela kaula lūzums
18
Apakšstilba pēdas locītava
98 Apakšstilba pēdas locītavas saišu pilnīgs vai daļējs pārrāvums, mežģījums
3
Piezīme:
Par atkārtotu pēdas locītavas saišu pilnīgu vai daļēju pārrāvumu, mežģījumu uz
iepriekš bojātas locītavas somiņas vai saišu aparāta fona ne agrāk kā 6 mēnešus
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99

100

101

pēc iepriekšējās traumas apdrošināšanas atlīdzība tiks izmaksāta 50% apmērā.
Apakšstilba:
a) vienas potītes vai lielā liela kaula malas lūzums
b) abu potīšu lūzums, starpkaulu sindesmozes plīsums
c) abu potīšu lūzums ar lielā lielakaula malas lūzumu un sidesmozes pārrāvumu
Apakšstilba pēdas locītavas bojājums, kas izraisījis:
a) locītavas nekustīgumu (ankilozi)
b) “ļodzīgu” apakšstilba un pēdas locītavu (locītavu virsmu veidojošo kaulu
rezekcijas rezultātā)
Ahileja cīpslas plīsums, pārrāvums:
a) ārstējot konservatīvi
b) ārstējot operatīvi

Piezīme:
Apdrošināšanas atlīdzību pēc šī punkta "b" apakšpunkta izmaksā pie nosacījuma, ja
Apdrošinātajam ir bijusi nepieciešama ārstēšanās stacionāri ne mazāk kā 24
stundas.
Pēda, pēdas pirksti
102 Pēdas kaulu mežģījums, saišu pilnīgs vai daļējs pārrāvums
103 Pēdas kaulu lūzums:
a) viena, divu kaulu lūzums, izņemot papildus kaulu
b) triju un vairāk kaulu lūzums, papēža kaula lūzums, pēdas subtalārs mežģījums,
mežģījums pēdas locītavas līmenī (Šeparta, Lisfranka locītava)
c) nesaaudzis lūzums, viltus locītava, ne agrāk kā 9 mēnešus pēc traumas
iegūšanas
d) artrodēze subturālā locītavā, Šeparta un Lisfranka locītavā
104 Pēdas velves (MTT) kaulu un pēdas papildus kauliņa lūzums:
a) viena kaula
b) divu un vairāk kaulu
105 Traumatiska amputācija vai smags pēdas bojājums, kas izraisījis tās ķirurģisku
amputāciju:
a) pēdas pirkstu falangu locītavu līmenī (visu pēdas pirkstu zaudējumu)
b) pleznas kaulu vai pēdas pamata kaulu līmenī
c) velteņkaula, papēža kaula (pēdas zaudējums)
106 Traumatiska naga atraušana vai ķirurģiska tā noņemšana traumas seku rezultātā
107 Falangu lūzumi, mežģījumi, cīpslu bojājumi:
a) vienas vai divu falangu lūzums, viena vai divu pirkstu cīpslu bojājumi vai
mežģījumi
b) trīs-piecu falangu lūzums, triju-piecu pirkstu cīpslu bojājumi vai mežģījumi
108 Traumatiska amputācija vai bojājums, kas izsaucis pirkstu ķirurģisku amputāciju
Pirmā pirksta:
a) naga falangas līmenī (naga falangas zudums)
b) pamata falangas līmenī (pirksta zaudējums)
II, III, IV, V pirkstu:
a) viena, divu pirkstu naga vai vidējās falangas līmenī
b) viena, divu pirkstu pamata falangas līmenī (pirksta zaudējums)
c) triju, četru pirkstu naga vai vidējās falangas līmenī
d) triju, četru pirkstu pamata falangas līmenī (pirkstu zaudējums)

9
13
20
20
50
8
18

3
5
15
12
20
2
5
30
40
50
1
3
5
5
10
3
7
12
20
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IX Mīkstie audi un citas traumas
Mīkstie audi
109 Mīksto audu ievainojumi, kas izraisījuši:
a) vienu brūci sejā līdz 3 cm ar uzliktām šuvēm
b) vienu brūci sejā no 3 cm līdz 5 cm ar uzliktām šuvēm
c) vairākas brūces sejā ar uzliktām šuvēm vai vienu brūci sejā virs 5 cm ar uzliktām
šuvēm
d) sejas izkropļojumu
e) vienu vai vairākas brūces ķermenī līdz 3 cm ar uzliktām šuvēm
f) vienu vai vairākas brūces ķermenī no 3 cm līdz 6 cm ar uzliktām šuvēm
g) vienu vai vairākas brūces ķermenī no 7 cm līdz 15 cm ar uzliktām šuvēm
e) vienu vai vairākās brūces ķermenī virs 15 cm ar uzliktām šuvēm

2
5
10
40
1
3
5
10

Piezīmes:
1. Sejas izkropļojums ir izteiktas cilvēka sejas simetrijas un vizuālas izmaiņas
mehāniskas, ķīmiskas, termiskas vai citas iedarbības rezultātā.
110

2. Vaļēju kaulu lūzumu un operāciju gadījumā 109.punktu nepiemēro.
1. I pakāpes apdegumi, izņemot saules apdegumus, ne mazāk kā 5% no ķermeņa
virsmas

1

2. II pakāpes apdegumi un apsaldējumi, kas izraisījuši pigmentācijas plankumu
veidošanos:
a) no 0.5% līdz 2%
b) 2% un vairāk no ķermeņa virsmas

2
5

3. II pakāpes apdegumi, kuri izraisījuši rētaudus:
a) sejas un kakla apdegums līdz 1% no ķermeņa virsmas
b) sejas un kakla apdegums no 1% līdz 4.5%
c) sejas un kakla apdegums no 4.5% līdz 9%
d) ķermeņa un ekstremitāšu apdegums līdz 1%
e) ķermeņa un ekstremitāšu apdegums no 1% līdz 5%, elpošanas ceļu apdegums
f) ķermeņa un ekstremitāšu apdegums no 5% līdz 8%, elpošanas ceļu apdegums
g) ķermeņa un ekstremitāšu apdegums no 8% līdz 18% no ķermeņa virsmas
e) ķermeņa un ekstremitāšu apdegums no 18% līdz 50%
h) ķermeņa un ekstremitāšu apdegums virs 50%

5
10
15
2
5
10
20
30
40

4. III pakāpes apdegumi, kuri izraisījuši rētaudus:
a) sejas un kakla apdegums līdz 4.5% no sejas virsmas
b) sejas un kakla apdegums virs 4.5% no sejas virsmas
c) ķermeņa un ekstremitāšu apdegums līdz 4.5% no ķermeņa virsmas, elpošanas
ceļu apdegums
d) ķermeņa un ekstremitāšu apdegums no 4.5% līdz 8% no ķermeņa virsmas
e) ķermeņa un ekstremitāšu apdegums no 9% līdz 17% no ķermeņa virsmas
f) ķermeņa un ekstremitāšu apdegums no 18% līdz 27% no ķermeņa virsmas
g) ķermeņa un ekstremitāšu apdegums virs 27% no ķermeņa virsmas

30
50
20
25
40
60
80

Piezīme:
Apdrošināšanas atlīdzību pēc 110.punkta izmaksā, ja minētās komplikācijas tiek
apstiprinātas ne agrāk kā 1 mēnesi pēc traumas.
111 Slēgts mīksto audu bojājums, kas izraisījis muskuļu trūces rašanos, muskuļu šķiedru
daļēju vai pilnīgu plīsumu, muskuļu fascijas vai cīpslu plīsumi, paliekoši svešķermeņi
mīkstos audos, neuzsūkusies hematoma (vairāk kā 1 mēnesi no traumas iestāšanās
3.5
brīža) vai ķirurģiska hematomas evakuācija
Piezīme:
1. Apdrošināšanas atlīdzība par rētām, kas radušās atvērto lūzumu, operāciju un amputāciju rezultātā netiek
izmaksāta.
2. Veicot aprēķinu par rētām, kas radušās viena apdrošināšanas gadījuma rezultātā, rētu izmēri summējas.
3. Apdeguma plašuma noteikšana:
Galva – 9%
Krūtis, vēders, mugura – 18%
Rokas – 9%
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Mugura – 18%
Kājas – 18%
Starpene – 1%
Plauksta – 1%
Citas traumas
112 Dzīvnieku kodumi:
a) apdrošinātai personai nepiederoša suņa, savvaļas dzīvnieka (zīdītāja vai rāpuļa)
kodiens
b) ar trakumsērgu inficēta dzīvnieka kodums
113 Bojājumi, kas izsaukuši:
a) saišu sastiepumus, mīksto audu saspiedumus, kas radījuši funkcionālus
traucējumus, un ārstēti ne mazāk kā 7 dienas
b) durtas brūces, dzīvnieku kostas brūces, acs ārējo apvalku svešķermenis
c) panarīciju (strutains pirksta iekaisums), kas radies traumas rezultātā
d) traumu, kas nav paredzēta nevienā no traumu tabulas izmaksu pozīcijām un kas
tika ārstēta nepārtraukti ne mazāk kā 2 dienas stacionāri

2
15

Piezīme:
Par 113.punktā radušajiem bojājumiem apdrošināšanas atlīdzība tiek izmaksāta tikai
vienu reizi līguma darbības laikā un tikai tādā gadījumā, ja apdrošināšanas atlīdzība
netiek veikta saskaņā ar kādu citu tabulas izmaksas punktu.
X Traumas izraisītas papildus komplikācijas
Nervu sistēmas traumatisks bojājums, kas izraisījis:
a) arahnoidītu, arahnoencefalītu, personām līdz 40 gadiem encefalopātiju
b) posttraumatisku epilepsiju, posttraumatisku hidrocefāliju, ekstremitātes
monoparēzi, personām līdz 40 gadiem posttraumatisku paliekošu parkinsonismu
c) atmiņas zudumu (amnēziju)
d) plānprātību (demenci)
e) paliekošo runas zudumu (afāziju), dekortikāciju, iegurņa orgānu darbības
traucējumus

10

114

115
116

117
118
119
120
121

122

Piezīme:
Apdrošināšanas atlīdzība tiek izmaksāta ne ātrāk kā 6 mēnešus pēc traumas 6
mēnešu garumā saglabājoties simptomātikai, un tikai apdrošinātajam iesniedzot
neirologa slēdzienu.
Posttramatisko iekaisumu komplikācijas:
a) osteomielīts (kaula smadzeņu iekaisums)
b) strutains meningīts, smadzeņu abscess
Komplikācijas elpošanas sistēmā traumas dēļ:
posttraumatiskas traheostimījas izsaukti elpošanas traucējumi, paliekošs balss
aizsmakums sākot ar II pakāpi vai zudums, traheostimas caurulītes pastāvīga
lietošana
Posttraumatiskas komplikācijas acīm:
a) posttraumatisks konjunktivīts
b) plakstiņa defekts, kas traucē aizvērt acs spraugu
Traumatiska vēdera priekšējās sienas vai diafragmas trūce, pēcoperācijas trūce, ja
operācija izdarīta sakarā ar traumu
Priekšlaicīga grūtniecības pārtraukšana traumas rezultātā
Vairogdziedzera bojājums
Vēdera orgānu bojājumi sakarā ar ko izdarīta:
a) diagnostiskā laparoskopija (laparocentrēze)
b) laparatomija, ja ir aizdomas par vēdera dobuma orgānu bojājumu, vēdera
priekšējās sienas ievainojums ar sekojošu zarnu rezekciju
c) atkārtota laparatomija
Bojājumi, kas izsaukuši posttraumatisku:
a) ligatūras fistulas veidošanos
b) tromboflebītu, limfostāzi, osteomielītu, trofikas traucējumus

1

20
40
65
100

15
20
20

2
10
5
5
20
2
3
5
5
10

Piezīme:
1. 122.punktu piemēro tromboflebītiem, limfostāzes un trofikas traucējumiem, kas
radušies augšējo vai apakšējo ekstremitāšu traumas rezultātā (izņemot lielo
perofēro asinsvadu un nervu bojājumus) ne agrāk kā 6 mēnešus pēc traumas.
2. Plaukstas un pēdas pirkstu strutainiem iekaisumiem punktu nepiemēro.
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123
124
125

a) tauku embolija
b) apdeguma slimība, saspieduma sindroms, apdeguma, traumatisks, hemorāģisks
šoks, anafilaktiskais šoks
Posttraumatisks periostīts, perihondrīts, muskuļu vai fascijas transplantāta ņemšana
plastiskai operācijai sakarā ar traumu
Ja traumas rezultātā, kas ir paredzēta vienā no traumu tabulas izmaksu pozīcijām,
apdrošinātajam tiek veikta operācija zem vispārējās narkozes

5
10
3.5
2

Piezīme:
1. Gadījumā, ja Apdrošinātajam iestājas Trauma, kas ir minēta gan šajā tabulā, gan pie aizsardzības veida
„Darbspējas zaudējums”, BTA apdrošināšanas atlīdzību izmaksā tikai saskaņā ar vienu no apdrošināšanas
aizsardzības veidiem.
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Pielikums tabulai Nr.1

Apdrošināšanas atlīdzības apmērs pasliktinoties redzei
traumas rezultātā
Redzes asums
Līdz traumai

1.0

Zemāk

0.8
zemāk

0.6
zemāk

0.4
zemāk

0.2
zemāk
zemāk 0.1

Apdrošināšanas
atlīdzība
Pēc traumas
0.9
0.8
0.7
0.6
0.5
0.4
0.3
0.2
0.1
0.1
0.0
0.7
0.6
0.5
0.4
0.3
0.2
0.1
0.1
0.0
0.5
0.4
0.3
0.2
0.1
0.1
0.0
0.3
0.2
0.1
0.1
0.0
0.1
0.1
0.0
0.0

%
5
5
5
5
10
10
15
20
30
40
50
5
5
10
10
15
20
30
40
50
5
5
10
10
15
20
25
5
5
10
15
20
5
10
20
20

Redzes asums
Līdz
traumai

0.9

Zemāk

0.7
zemāk

0.5
zemāk

0.3
zemāk

0.1
zemāk
-------

Apdrošināša
nas atlīdzība

Pēc
traumas

%

0.8
0.7
0.6
0.5
0.4
0.3
0.2
0.1
0.1
0.0

5
5
5
10
10
15
20
30
40
50

0.6
0.5
0.4
0.3
0.2
0.1
0.1
0.0

5
5
10
10
15
20
30
40

0.4
0.3
0.2
0.1
0.1
0.0

5
5
10
10
15
20

0.2
0.1
0.1
0.0

5
5
10
20

0.1
0.0
-------

10
20
---------

Piezīme:
1. Pilnīgam aklumam ( 0.0 ) pielīdzina redzes asumu zemāku par 0.01 un gaismas sajūtu (pirkstu skaits pie
sejas).
2. Ja bojātās acs redzes asums pirms traumas nav zināms, to pielīdzina nebojātās acs redzes asumam, savukārt,
ja nebojātās acs redzes asums izrādās zemāks par bojātās acs redzes asumu, pieņem, ka bojātās acs redzes
asums pirms traumas bija 1.0.
3. Ja traumas rezultātā bojātas abas acis un datus par redzes asumu pirms traumas iegūt nav iespējams, pieņem,
ka redzes asums pirms traumas bija 1.0.
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