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Pielikums Nr.4 
 
Apstiprināts ar „BTA Insurance Company” SE Valdes Lēmumu Nr. LV1_0002/02-03-03-2013-112 no 
18.12.2013. 

Tabula Nr. 3 
Apdrošināšanas atlīdzības apmērs saistībā ar nelaimes gadījumā gūto sakropļojumu 

 

Nr. 
p.k.  

Sakropļojums 

Apdrošināšanas 
atlīdzība % no 

līgumā atrunātās 
apdrošinājuma 

summas 

1 Traumatiskas izcelsmes pilnīgs kurlums abām ausīm 100% 
2 Apakšžokļa amputācija 100% 
3 Pilnīgs, neatgriezenisks valodas zaudējums 100% 
4 Pilnīgs rokas un kājas zaudējums vienā pusē 100% 
5 Pilnīgs vadošās rokas un pēdas zaudējums vienā pusē 100% 
6 Pilnīgs vadošās rokas delnas un kājas zaudējums 100% 
7 Abu kāju zaudēšana līdz gūžu locītavām 100% 
8 Pilnīgs abu delnu vai abu roku zaudējums 100% 
9 Pilnīga un neatgriezeniska redzes zaudēšana (abām acīm) 100% 
10 Pilnīga un neatgriezeniska redzes zaudēšana (vienā acī) 50% 
11 Pilnīgs redzīgas acs zaudējums 50% 
12 Pilnīgs delnas un pēdas zaudējums 80% 
13 Abu pēdu zaudējums 80% 
14 Daļēja apakšžokļa amputācija ar saglabātu košanas funkciju 45% 
15 Galvaskausa kaula masas zaudējums visā virsmas biezumā:   
  -          līdz 3 kv.cm; 10% 
  -          no 3 kv.cm līdz 5 kv.cm; 20% 
  -          virs 5 kv.cm 40% 

16 Traumatiskas izcelsmes pilnīgs kurlums vienai ausij  30% 
17 Vienas pēdas zaudēšana (potītes locītavā) 45% 

18 Daļējs pēdas zaudējums (distāli no potīšu locītavas submalleolārā disartikulācija) 40% 

19 Daļējs pēdas zaudējums (medio-tarsālajā disartikulācija) 35% 
20 Daļējs pēdas zaudējums (tarso-metatarsālajā locītavā) 30% 
21 Pilnīga un neārstējama apakšējās ekstremitātes paralīze 60% 
22 Vienas kājas zaudēšana līdz ceļa locītavai 50% 
23 Vienas kājas zaudēšana līdz gūžas locītavai 60% 

24 Pilnīga un neārstējama apakšstilba ārējā sēžas nerva paralīze 30% 

25 Pilnīga un neārstējama apakšstilba iekšējā sēžas nerva paralīze 20% 

26 Pilnīga un neārstējama apakšstilba ārējā un iekšējā sēžas nervu paralīze 40% 

27 Gūžas locītavas nekustīgums (ankiloze) 45% 
28 Ceļa locītavas nekustīgums (ankiloze) 20% 

29 Gūžas kaula masas zaudējums vai abu kaulu masas zaudējums apakšstilbā 
(neārstējams stāvoklis) 60% 
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30 
Kaulu masas zaudējums ceļa locītavā ar ievērojamu kaulu fragmentāciju un 
grūtībām sasprindzināt un nostiept kāju 40% 

31 Ceļa locītavas kaulu masas zaudējums saglabājot kustības 20% 
32 Apakšējās ekstremitātes saīsinājums vismaz par 5 cm 30% 
33 Apakšējās ekstremitātes saīsinājums par 3-5 cm 20% 
34 Apakšējās ekstremitātes saīsinājums par 1-3 cm 10% 
35 Pilnīga abu kāju pirkstu amputācija 25% 
36 Kāju 4 pirkstu amputācija, ieskaitot lielo pirkstu 20% 
37 Pilnīgs kājas lielā pirksta zaudējums 10% 
38 Pilnīgs kājas 1 pirksta zaudējums 3% 
39 Pilnīgs kājas 2 pirkstu zaudējums 5% 
40 Pilnīgs kājas 4 pirkstu zaudējums 10% 

Augšējo ekstremitāšu sakropļojumi 
41 Vienas (vadošās) rokas plaukstas zaudēšana 55% 
42 Vienas (nevadošās) rokas plaukstas zaudēšana 50% 
43 Vienas (vadošās) rokas zaudēšana līdz elkoņa locītavai 60% 
44 Vienas (nevadošās) rokas zaudēšana līdz elkoņa locītavai 50% 
45 Vienas (vadošās) rokas zaudēšana līdz pleca locītavai 60% 
46 Vienas (nevadošās) rokas zaudēšana līdz pleca locītavai 50% 
47 Vienas rokas vai delnas zaudējums   
 -          vadošās 60% 
 -          nevadošās 50% 

48 Ievērojams rokas kaulu masas zaudējums (noteikts un neārstējams bojājums)   

 -          vadošās 50% 
 -          nevadošās 40% 

49 Augšējās ekstrimitātes pilnīga paralīze (neārstējams nervu bojājums)   

 -          vadošās 60% 
 -          nevadošās 50% 

50 Pilnīga musculosertaceus nerva paralīze   
 -          vadošās 20% 
 -          nevadošās 15% 

51 Pleca locītavas ankiloze   
 -          vadošās 40% 
 -          nevadošās 30% 

52 Elkoņa locītavas ankiloze   
       Fizioloģiski labā pozīcijā (15% taisnā leņķī)   
 -          vadošās 25% 
 -     nevadošās  20% 
       Fizioloģiski sliktā pozīcijā    
 -          vadošās 40% 
 -          nevadošās 35% 

53 Masīvs apakšdelma abu kaulu zaudējums (pastāvošs un neārstējams bojājums)   

 -          vadošās 40% 
 -          nevadošās 30% 

54 Pilnīga mediānā nerva paralīze   
 -          vadošās 45% 
 -          nevadošās 35% 

55 Pilnīga spieķa nerva paralīze, ar nokārušos plaukstu   
 -          vadošās 40% 
 -          nevadošās 35% 

56 Pilnīga apakšdelma spieķa nerva paralīze   
 -          vadošās 30% 
 -          nevadošās 20% 
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57 Pilnīga rokas spieķa nerva paralīze
 -          vadošās 25% 
 -          nevadošās 20% 

58 Pilnīga ulnārā nerva paralīze   
 -          vadošās 30% 
 -          nevadošās 25% 

59 Delnas locītavas ankiloze fizioloģiski labā pozīcijā (taisnā un pronācijas stāvoklī)   

 -          vadošās 20% 
 -          nevadošās 15% 

60 
Plaukstas locītavas ankiloze fizioloģiski neizdevīgā pozīcijā (fleksija, pārmērīga 
ekstensija vai supinācija)   

 -          vadošās 30% 
 -          nevadošās 25% 

61 Pilnīgs īkšķa zaudējums   
 -          vadošās 20% 
 -          nevadošās 15% 

62 Daļējs īkšķa zaudējums (otrā naga falanga)   
 -          vadošās 10% 
 -          nevadošās 5% 

63 Pilnīga īkšķa ankiloze   
 -          vadošās 20% 
 -          nevadošās 10% 

64 Pilnīga rādītājpirksta amputācija   
 -          vadošās 15% 
 -          nevadošās 10% 

65 Pilnīgs divu falangu zaudējums no rādītājpirksta   
 -          vadošās 10% 
 -          nevadošās 5% 

66 Pilnīgs rādītājpirksta naga falangas zaudējums   
 -          vadošās 5% 
 -          nevadošās 3% 

67 Pilnīgs īkšķa un rādītājpirksta zaudējums   
 -          vadošās 35% 
 -          nevadošās 25% 

68 Pilnīgs īkšķa un kāda cita pirksta (izņemot rādītājpirkstu) zaudējums   

 -          vadošās 25% 
 -          nevadošās 15% 

69 Pilnīgs divu pirkstu zaudējums (izņemot īkšķi un rādītājpirsktu)   

 -          vadošās 12% 
 -          nevadošās 8% 

70 Pilnīgs 3 pirkstu zaudējums (izņemot īkšķi un rādītājpirsktu)   
 -          vadošās 20% 
 -          nevadošās 15% 

71 Pilnīgs 4 pirsktu zaudējums, ieskaitot īkšķi   
 -          vadošās 45% 
 -          nevadošās 40% 

72 Pilnīgs 4 pirsktu zaudējums, izņemot īkšķi   
 -          vadošās 40% 
 -          nevadošās 35% 

73 Pilnīgs vidējā pirksta zaudējums   
 -          vadošās 10% 
 -          nevadošās 8% 

74 Pilnīgs pirksta zaudējums (izņemot īkšķi, rādītājpirkstu vai vidējo pirkstu)   
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  -          vadošās 7% 
  - nevadošās 3% 

 
Piezīmes: 
 
1. Par apdrošinātā rokas pirkstu (izņemot īkšķi un rādītājpirkstu) un kāju pirkstu (izņemot īkšķi) ankilozi saņem 50% 
no apdrošināšanas atlīdzības summas, kas būtu jāsaņem, šos locekļus zaudējot. 
2. Apdrošināšanas atlīdzību neizmaksā, pirms sakropļojums netiek atzīts kā pastāvīgs un neatgriezenisks zaudējums.  
3. Apdrošinātās personas sakropļojumu, tā progresu vai uzlabojumus apstiprina Medicīniskās aprūpes un darbaspējas 
ekspertīzes kvalitātes kontroles inspekcija. 
4. Ja apdrošinātai personai nelaimes gadījumā iegūtās traumas rezultātā tiek piešķirta invaliditātes grupa, tad 
apdrošināšanas atlīdzību nosaka, pamatojoties uz Veselības un darbaspēju ekspertīzes ārstu Valsts komisijas 
slēdzienu, kurā norādīta invaliditātes grupa. 
Gadījumā, ja sakarā ar iegūto traumu tiek noteikta invaliditātes grupa, bet augstāk minētajā tabulā sakropļojumam, 
sakarā ar kuru ir noteikta invaliditātes grupa, ir paredzēta apdrošināšanas atlīdzība, tad par šo sakropļojumu tiek 
veikta lielāka apdrošināšanas atlīdzība, izvēloties no procenta par invaliditāti un procenta par sakropļojumu. 
5. Gadījumā, ja Apdrošinātajam iestājas sakropļojums, kas ir minēts gan šajā tabulā, gan pie aizsardzības veida 
„Traumas”, BTA apdrošināšanas atlīdzību izmaksā tikai saskaņā ar vienu no apdrošināšanas aizsardzības veidiem. 

 
 


