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Pielikums Nr. 2 
Nelaimes gadījumu apdrošināšanas noteikumi Nr. 7C 

 
Nelaimes gadījumu apdrošināšanas kompensāciju apmēru tabula 

“Kaulu lūzumi un traumas II” 
1. Segums “Kaulu lūzumi” 

 
Nr. 
p.k. Bojājums 

% no 
apdrošinā

juma 
summas 

I   Galva 
A - Galvaskauss 

1.1. Galvaskausa kaulu lūzums: 
a) velves kaula ārējās plātnītes 
b) velves 
c) pamatnes 
d) velves un pamatnes 

 
5 

10 
30 
40 

B - Seja 
1.2. Žokļu lūzums 5 
1.3. Deguna kaulu lūzumi: 

a) bez novirzes 
b) ar novirzi 

 
2 
5 

1.4. Augšžokļa, pieres dobuma priekšējās sienas lūzums  5 
II Kakls un rumpis 

A - Mugurkauls 
1.5. Skriemeļu šķērsizaugumu vai smailo izaugumu lūzums: 

a) 1-2 skriemeļu 
b) 3 un vairāk skriemeļu 

 
5 
8 

1.6. Skriemeļu ķermeņa, loka vai locītavu izauguma lūzums/skriemeļu lūzums ar kustību 
traucējumiem: 

a) 1-2 skriemeļu; 
b) 3 un vairāk skriemeļu 

 
15 
30 

1.7. Krusta kaula lūzums 10 
1.8. Skriemeļu lūzums ar muguras smadzeņu funkciju traucējumiem: 

a) vieglas pakāpes 
b) vidējas pakāpes 
c) smagas pakāpes (muguras smadzeņu šķērsbojājums) 

 
15 
40 
80 

1.9. Par operāciju papildus kompensācija pie 1.5-1.8. punktiem 10 
B - Krūšu kurvis 

1.10. Ribu lūzums: 
a) vienas ribas lūzums bez elpošanas traucējumiem 
b) katras nākošās, sākot ar 2. ribu lūzums bez elpošanas traucējumiem 
c) ja traucēta elpošana papildus kompensācija 

 
2 
2 
5 

1.11 Par operāciju papildus kompensāciju pie 1.10. punkta  5 
1.12. Krūšu kaula lūzums 5 
1.13. Atslēgas kaula, lāpstiņas lūzums 5 
1.14. Par operāciju papildus kompensāciju pie 1.12.-1.13. punktiem 5 

D – Iegurnis 
1.15. Iegurņa kaulu lūzums: 

a) zarnkaula spārna lūzums 
b) iegurņa viena kaula lūzums 
c) Iegurņa kaulu savienojuma plīsums, viena kaula dubultlūzums vai vairāku kaulu lūzums 

  
 5 

7 
15 

1.16. Par operāciju papildus kompensācija pie 1.15. punkta 5 
III  Ekstremitātes 

 A - Augšējā ekstremitāte Labā Kreisā 
1.17. Pleca bojājumi, izraisot: 

a) augšdelma kaula epikondiļa lūzums 
b) augšdelma kaula lūzumu bez novirzes, galviņas anatomiskā vai ķirurģiskā 

kakliņa lūzumu  

 
5 
10 
 

 
3 
8 
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c) augšdelma kaula lūzumu ar dislokāciju 20 15 
1.18. Par operāciju papildus kompensācija pie 1.17. punkta 3 - 5 
1.19. Pleca  locītavas bojājums ar sekojošu locītavas nekustīgumu, patoloģisku kustīgumu vai 

nesaaudzis augšdelma kaula lūzums 
30 25 

1.20. Par operāciju papildus kompensācija pie 1.19. punkta 3 - 5 
1.21. Apakšdelma bojājums, izraisot: 

a) viena kaula lūzumu bez novirzes 
b) viena kaula lūzumu ar novirzi 
c) abu kaulu lūzumu bez novirzes 
d) abu kaulu lūzumu ar novirzi 

 
5 
8 
10 
15 

 
3 
5 
8 
10 

1.22. Par operāciju papildus kompensācija pie 1.21. punkta 3 - 5 
1.23. Neīstās locītavas izveidošanās, ne ātrāk kā 9 mēnešus pēc lūzuma: 

a) viena kaula 
b) abu kaulu 

 
15 
20 

 
10 
15 

1.24. Par operāciju papildus kompensācija pie 1.23. punkta 3 
1.25. Plaukstas pamata vai delnas kaula bojājums, izraisot: 

a) viena kaula lūzumu 
b) vairāku kaulu lūzumu 

 
5 
8 

 
3 
5 

1.26. Par operāciju papildus kompensācija pie 1.25. punkta 3 
1.27. Pirmā pirksta bojājums, izraisot: 

a) falangu lūzumu 
 

5 
 

3 
1.28. Par operāciju papildus kompensācija pie 1.27. punkta 1 - 3 
1.29. Pārējo pirkstu bojājumu gadījumā izmaksā 75 % no 1.27. punkta 
1.30. Ja darba roka ir kreisā, tad kompensācijas summa atbilst labās rokas bojājumu kompensācijas summai 

B - Apakšējā ekstremitāte 
1.31. Ciskas kaula lūzums: 

a) viena vai abu grozītāju atrāvums 
b) galviņas vai kakliņa lūzums 
c) kaula diafīzes lūzums bez novirzes 
d) kaula diafīzes lūzums ar novirzi 

 
10 
15 
20 
25 

1.32. Papildus kompensācija par operāciju pie 1.31. punkta 5 
1.33. Ceļa locītavas veidojošo kaulu lūzumi: 

a) kaula fragmentu atrāvums, epikondiļu lūzums, mazā liela kaula galviņas lūzums, 
menisku bojājums  

b) ceļa skriemeļa, starpkondiļu izauguma, lielā liela kaula kondilu lūzums 
c) augšstilba kondiļu lūzums, apakšstilba mežģījums   
d) augšstilba distālās metafīzes, kondiļu lūzums kopā ar apakšstilba jebkura kaula 

proksimālu lūzumu 

 
 

5 
8 
15 
 

20 
1.34. Par operāciju papildus kompensācija pie 1.33. punkta 5 
1.35. Apakšstilba bojājums, izraisot: 

a) mazā liela kaula lūzumu 
b) lielā liela kaula lūzumu 
c) abu kaulu lūzumu 

 
5 
10 
15 

1.36. Par operāciju papildus kompensācija pie 1.35. punkta 5 
1.37. Potītes lūzums: 

a) vienas potītes lūzumu 
b) divu potīšu lūzumu 
c) divu potīšu lūzumu, lielā liela kaula distālās daļas lūzumu 

 
5 
10 
15 

1.38. Par operāciju papildus kompensācija pie 1.37. punkta 5 
1.39. Pēdas kaulu, metatarsālo kaulu lūzumi: 

a) viena, divu kaulu lūzumu 
b) trīs un vairāku kaulu lūzumu 

 
3 
8 

1.40. Par operāciju papildus kompensācija pie 1.39. punkta 3 
1.41. Pirmā pirksta falangu lūzums 5 
1.42. 2., 3., 4., 5. pirksta bojājumi 75 % no 1.41. punkta 
1.43.  Kompensācijas procentus (%) bojājumiem, kuri nav minēti tabulā, nosaka Latvijas Republikas Ārstniecības 

personu un ārstniecības atbalsta personu reģistrā reģistrēts ārsts ar pieredzi eksperta darbā kopā ar nepieciešamā 
specialitātē sertificētu ārstu. Sabiedrībai ir tiesības atsevišķos gadījumos mainīt kompensācijas procentus (%). 
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2. Segums „Traumas” 
 

Nr. 
p.k. 

Bojājums % no 
apdrošināj

uma 
summas 

I   Galva 
A - Galvaskauss 

2.1. Galvas matainās daļas mīksto audu bojājums, radot audu defektu 2 
2.2. Skalps 20 
2.3. Traumatiski asinsizplūdumi: 

a) subarachnoidāli  
b) epidurāli  
c) subdurāli un intracerebrāli 

 
10 
10 
20 

2.4. Par galvaskausa trepanāciju papildus kompensācija 5 
2.5. Galvas smadzeņu satricinājums: 

Bērniem līdz 18 gadiem  
a) ar ārstēšanos ambulatori līdz 10 dienām 
b) ar ārstēšanās ilgumu virs 10 dienām  

Pieaugušajiem 
a) ar ārstēšanos ambulatori līdz 10 dienām, uzrādot darba nespējas lapu 
b) ar ārstēšanos stacionārā līdz 10 dienām, uzrādot darba nespējas lapu 
c) ar ārstēšanos stacionārā virs 10 dienām 

 
 

1 
3 

 
2 
3 
5 

2.6. Galvas smadzeņu  kontūzija ar atrašanas stacionārā virs 20 dienām  10 
B Seja 

2.7. Mīksto audu bojājums: 
a) bez kosmētiska defekta  
b) izraisot ievērojamu kosmētisku defektu  
c) izraisot sejas sakropļojumu 

 
2 

10 
30 

2.8. Vienpusēja sejas nerva paralīze 10 
2.9. Abpusēja sejas nerva paralīze 15 
2.10. Trīszaru nerva bojājums, izsaucot jušanas zudumu uz sejas  5 
2.11. Žokļu izmežģījums 3 
2.12. Zobu zaudējumi: 

a) viena vai vairāku kronīšu atlūzums, mežģījums  
b) 1 zoba zudums 
c) 2-3 zobu zudums 
d) 4-6 zobu zudums 
e) 7-9 zobu zudums 
f) 10 un vairāk zobu zudums  

 
3 
4 
8 

10 
15 
20 

2.13. Kompensācija par zobu zudumu bērniem līdz 5 gadiem ir  50 % no  2.12. punktā uzrādītās. 
C - Acs 

2.14. Acs ābola sasitums ar asinsizplūdumu priekšējā kamerā, tīklenē, un ar acs zīlītes formas izmaiņu 
u.c. 

2 

2.15. Necaururbjošs acs ābola ievainojums bez redzes traucējumiem 3 
2.16. Caururbjošs acs ābola ievainojums 10 
2.17. Par operāciju papildus kompensācija pie 2.14.-2.16. punktiem 3 
2.18. Vienas acs asaru izvadceļu bojājums 6 
2.19. Acs pulsējošais eksoftalms 10 
2.20. Hemianopsija 

a) vienpusēja 
b) abpusēja 

 
15 
25 

2.21. Redzes lauka sašaurināšanās 10 
2.22. Vienas acs zudums 50 
2.23. Redzes  zudums vienā acī 40 
2.24. Abu acu zudums 90 
2.25. Redzes zudums abās acīs 80 
2.26. Redzes asuma pazemināšanās                                                                                             Skat. Tab. № ½-NG 
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D – Auss 
2.27. Auss gliemežnīcas bojājums, izraisot: 

a) skrimšļa lūzumu, othematomu, rētainu deformāciju vai  1/3 auss gliemežnīcas zudumu 
b) rētainu deformāciju vai ½ auss gliemežnīcas zudumu 
c) pilnīgu auss gliemežnīcas zudumu 

 
5 

10 
15 

2.28. Bungplēvītes plīsums (bez dzirdes traucējumiem) 2 
2.29. Par operāciju papildus kompensācija pie 2.28. punkta 1 
2.30. Dzirdes  zudums vienā ausī 30 
2.31. Pilnīgs kurlums 50 
2.32. Dzirdes pazemināšanās: 

a) nesaprot runu  no 1-3 m attāluma 
b) nesaprot runu līdz 1 m attālumam 

 
10 
15 

II Kakls un rumpis 
A -  Mugurkauls 

2.33. Skriemeļu izmežģījums bez  kustību traucējumiem: 
a) 1-2 skriemeļu 
b) 3 un vairāk skriemeļu 

 
3 
5 

2.34. Skriemeļu izmežģījums ar kustību traucējumiem: 
a) vieglas pakāpes 
b) vidējas pakāpes 
c) smagas pakāpes 

 
8 

12 
15 

2.35. Diska izmežģījums 8 
2.36. Par operāciju papildus kompensācija pie 2.33. – 2.35. punktiem 10 

C -  Caururbjošs kakla un krūšu kurvja ievainojums 
2.37. Trahejas, balsenes bojājums bez elpošanas un runas traucējumiem 5 
2.38. Trahejas, balsenes bojājums ar  elpošanas, runas traucējumiem 8 
2.39. Elpošanas orgānu bojājums, kura dēļ veikta bronhoskopija, torakoskopija, torakocentēze, 

torakotomija, traheostomija 
20 

2.40. Plaušu  bojājums ar sekojošu 
a) plaušu daivas rezekciju 
b) pulmonektomiju 

 
20 
40 

2.41. Sirds, tās apvalku un asinsvadu bojājums 
a) bez funkciju traucējumiem 
b) ar perifērās asinsrites traucējumiem 
c) ar centrālās asinsrites traucējumiem 

 
5 

15 
25 

2.42. Sirds un plaušu ievainojums: 
a) bez orgānu funkciju traucējumiem pie fiziskas piepūles 
b) mēreni orgānu funkciju traucējumi pie fiziskas piepūles 
c) ievērojami orgānu funkciju traucējumi pie fiziskas  piepūles  
d) orgānu funkciju traucējumi miera stāvoklī 

 
10 
15 
40 
70 

D - Vēdera dobums. Iegurnis 
2.43. Rīkles, barības vada, kuņģa traumatisks bojājums bez funkciju traucējumiem 2 
2.44. Barības vada, kuņģa, zarnu traumatisks bojājums, kas izraisījis rētainu sašaurinājumu 8 
2.45. Vēdera dobuma bojājums, kura dēļ veikta laparotomija, laparoskopija 10 
2.46. Aknu, žultspūšļa bojājums 

a) traumas vai nejaušas saindēšanās gadījumā bez ķirurģiskas ārstēšanas 
b) ar žultspūšļa izņemšanu 
c) ar aknu daļa izņemšanu 

 
5 

10 
20 

2.47. Aizkuņģa dziedzera bojājums 
a) bez ķiruģiskas ārstēšanas 
b) ar ķirurģisku ārstēšanu 
c) ar aizkuņģa dziedzera mazspēju 

 
5 

15 
25 

2.48.  Liesas bojājums 
a) plīsums bez ķirurģiskas ārstēšanas 
b) ar ķirurģisku ārstēšanu/izņemšanu 

 
5 

10 
2.49. Nieres bojājums: 

a) bez ķirurģiskas ārstēšanas 
b) nieres daļas izoperēšana  
c) nieres izoperēšana 
d) funkcionējoša nieres transplantāta izoperēšana 
e) abu nieru bojājums ar hronisku nieru mazspēju 

 
3 

10 
20 
40 
50 
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2.50. Urīnizvadsistēmas orgānu bojājums 
a) bez paliekošiem funkcijas traucējumiem 
b) ar urīnceļu sašaurināšanos 
c) urīnvada, urīnizvadkanāla necaurejamību 
d) urīna nesaturēšanu 
e) urīnpūšļa  plīsums 

 
3 

10 
25 
20 
10 

2.51. Mākslīgi veidota anālā atvere 35 
2.52. Taisnās zarnas ievainojums ar sfinktera bojājumu un izkārnījumu nesaturēšanu 35 
2.53. Vēdera priekšējās sienas trūce, diafragmas trūce 5 
2.54. Vienas olnīcas, olvada zudums (līdz  menopauzei) 25 
2.55. Vienas olnīcas, olvada zudums (pēc menopauzes) 5 
2.56. Abu olnīcu, olvadu zudums (līdz menopauzei) 50 
2.57. Abu olnīcu, olvadu zudums (pēc menopauzes) 8 
2.58. Dzemdes zudums: 

a) līdz 40 gadiem 
b) no 40 – 50 gadiem 
c) vairāk par 50 gadiem 

 
60 
5 
3 

2.59. Viena  sēklinieka  zudums 10 
2.60. Abu sēklinieku zudums 60 
2.61. Dzimumlocekļa zudums 20 
2.62. Izvarošana: 

a) līdz 15 gadiem 
b) no 16 – 18 gadiem 
c) no 19 – 25 gadiem 
d) vairāk par 26 gadiem 

 
50 
40 
20 
10 

MĪKSTIE AUDI 
2.63. Mīksto auda bojājums - sejā, kakla priekš.-sānu virsma, pazodē, ausu gliemežnīcās, kas radījis: 

a) rētas no 0,5 līdz 1 cm, pigmentācijas izmaiņas bez kosmētiska defekta 
b) rētas 1-5 cm gar. un pigmentācijas izmaiņas ar mērenu kosmētisku defektu 
c) ievērojamu kosmētisku defektu 
d) izteiktu kosmētisku traucējumu vai sejas kropļojumu 

 
1-3 

5 
20 
30 

Piezīmes:  
1. Kosmētiskās rētas – atšķiras no ādas, paceļas virs tās, savelk audus. Izkropļojums - sejas dabiskā izskata izmaiņas 
mehān., ķīm., term. vai vardarbīgas iedarbības rezultātā.  
2. Ja sejas skeleta kaulu lūzums ar fragmentu novirzi operēts (atklāta repozīcija), sejā radusies rēta, atlīdzību izmaksā, 
ievērojot lūzumu, pēcoperācijas rētu kosmētiskos traucējumus.  
3. Ja pie sejas, kakla priekš.-sānu virsmas, pazodes audu bojājuma radušās rētas, pigmentācijas un izmaksāta 
apdrošināšanas  atlīdzība, bet atkārtoti iegūta trauma ar jaunām rētām, pigmentāciju, tiek izmaksāta apdrošināšanas 
atlīdzību,  ievērojot atkārtotās  traumas sekas. 
2.64. Mīksto audu bojājums galvas matainajā daļā, uz ķermeņa, ekstremitātēm, kas izsaucis rētu veido-

šanos: 
a) no 1-5 cm 2 
b) no 5 cm 2 līdz 0,5% ķermeņa virsmas; 
c) no 0,5 līdz 2% ķermeņa virsmas; 
d) no 2 līdz  4% ķermeņa virsmas; 
e) no 4 līdz 6% ķermeņa virsmas; 
f) no 6 līdz 8% ķermeņa virsmas; 
g) no 8 līdz 10% ķermeņa virsmas; 
h) no 10 līdz 15 un vairāk % ķermeņa virsmas; 

 
 

1 
3 
5 

12-15 
18 
20 
25 
30 

Piezīmes:  
1. Ja atlīdzību izmaksā par operāciju (pie atklātiem bojājumiem, cīpslu plastikas, asinsvadu un nervu šuvēm u.c.), 2.64. 
punktu nepiemēro. 
2. Kopējā apdrošināšanas atlīdzības summa, saskaņā ar 2.57. un 2.58. punktos norādīto nedrīkst pārsniegt 40 %. 
3. Ķermeņa virsmas 1 % ir vienāds ar izmeklējamā delnas virsmas laukumu. Šo laukumu nosaka kvadrātcentimetros 
(cm 2 ), pareizinot delnas garumu ar delnas  platumu (mēra centimetros no plaukstas locītavas līdz III. pirksta naga 
falangas virsotnei un II – V plaukstas kaulu galviņu līmenī bez pirmā pirksta. 
2.65. Slēgts mīksto audu bojājums, kas izraisījis muskuļu trūces rašanos, pēctraumatisku periostītu, pe-

rihondrītu, saišu un cīpslu pilnīgu vai daļēju pārrāvumu, muskuļu vai fascijas transplantāta ņem-
šanu plastiskai operācijai sakarā ar traumu, kā arī svešķermeņa neizņemšanu no mīkstiem au-
diem, neuzsūkusies hematoma (ne agrāk kā 1 mēnesi pēc traumas) 

2-5 

APDEGUMI 
2.66. Galvas, mutes dobuma un kakla apdegums:  
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a) 1-2 pakāpe (bez pēcapdeguma rētām) 
b) 3  pakāpe (ar pēcapdeguma rētām) 
c) 4 pakāpe (ar pēcapdeguma rētām, izkropļojumiem) 
d) elpošanas ceļu apdegumi (arī ķīmiskie) 

5-10 
30 
60 

5-20 
2.67. Ķermeņa, ekstremitāšu apdegums: 

a) 1 pakāpe ar ārstēšanos (ambulatori, stacionārā) ne mazāk kā 8 dienas; 
b) 2 pakāpe ar ārstēšanos (ambulatori, stacionārā) ne mazāk kā 8 dienas: 

- līdz 10% no ķermeņa virsmas, 
- no 11 līdz 20% no ķermeņa virsmas 
- no 21 līdz  40% no ķermeņa virsmas 
- vairāk par 41% no ķermeņa virsmas 

       c) 3-4  pakāpe ar ārstēšanos (ambulatori, stacionārā) ne mazāk kā 8 dienas: 
- līdz 1% no ķermeņa virsmas 
- no 2 līdz 5% no ķermeņa virsmas 
- no 6 līdz 10% no ķermeņa virsmas 
- no 11 līdz 20% no ķermeņa virsmas 
- no 21 līdz 30% no ķermeņa virsmas 
- vairāk par 40% no ķermeņa virsmas 

(elektrotraumas ar kontaktapdegumiem atbilst attecīgi 3-4 pakāpei).  

 
3 

 
5 
8 

15 
30 

 
5 

10 
20 
30 
40 
60 

2.68. Rokas amputācija jebkurā līmenī sakarā ar pēcapdeguma izkropļojumiem 
a) vienīgās augš. ekstremitātes amputācija (jebkurā līm. ar pēcapdeguma rētām) 

60 
75 

2.69. Plaukstas apdegums: 
a) 1-2 pakāpe (bez pēcapdeguma rētām) 
b) 3 pakāpe (ar pēcapdeguma rētām) 
c) 4 pakāpe (ar vai bez sekojošas amputācijas) 

 
3-5 
15 
50 

2.70. Kājas amputācija jebkurā līmenī sakarā ar pēcapdeguma izkropļojumiem; 
vienīgās apakš. ekstremitates amputācija (jebkurā līm., ar pēcapdeguma rētām). 

60 
75 

2.71. Starpenes un dzimumorgānu apdegums: 
a) 1-2 pakāpe: -bez pēcapdeguma rētām, bez funkciju traucējumiem, 
b) 3 pakāpe: - ar pēcapdeguma rētām, dzimumorgānufunkciju traucējumiem, viena sēkli-

nieka vai daļēju dzimumlocekļa zudumu, 
c) 4 pakāpe: -  ar pēcapdeguma rētām, dzimumorgānu funkciju traucējumiem, abu sēkli-

nieku, pilnīgu dzimumlocekļa zudumu. 

 
5-10 

30 
 

50 

2.72. Apdeguma slimība, intoksikācija, apdeguma šoks u.tml. 
Piezīme: atlīdzību pēc 2.63. punkta izmaksā papildus tai, ko izmaksā sakarā ar konkrēto 
apdegumu. 

10 

III  Ekstremitātes 
A - Augšējā  ekstremitāte 

2.73. Pleca locītavas bojājums, izraisot: 
a) pleca izmežģījumu 
b) ieraduma pleca izmežģījumu (par pleca ieraduma mežģījumu apdrošinājuma 

summa izmaksājama tikai tāda gadījumā, ja tas radies līguma darbības 
periodā notikuša pirmreizēja mežģījuma rezultātā – trīs gadu laikā. 
Ieraduma mežģījuma diagnozei jābūt apstiprinātai ārstniecības iestādē, kurā 
izdarīta repozīcija. Ieraduma mežģījuma recidīvu gadījumos apdrošinājuma 
summa netiek izmaksāta.) 

c) pleca pinuma nervu paralīze 

 
5 

15 
 
 
 
 
 

45 

 
3 

10 
 
 
 
 
 

40 
2.74. Pleca  locītavas bojājums ar sekojošu locītavas nekustīgumu, patoloģisku kustīgumu  30 25 
2.75. Par operāciju papildus kompensācija pie 2.73 – 2.74. punktiem 3 - 5 
2.76. Rokas zaudējums pleca līmenī 65 60 
2.77. Spieķa nerva paralīze 25 20 
2.78. Elkoņa locītavas bojājums, izraisot: 

a) elkoņa locītavas izmežģījumu 
b) saišu bojājumu 

 
8 

10 

 
5 
8 

2.79. Par operāciju papildus kompensācija pie 2.76 – 2.78. punktiem 3 - 5 
2.80. Elkoņa locītavas bojājums, izraisot locītavas nekustīgumu, patoloģisku kustīgumu 30 25 
2.81. Par  operāciju papildus pie 2.80. punkta 3 - 5 
2.82. Elkoņa nerva paralīze 25 20 
2.83. Vidus nerva paralīze 30 25 
2.84. Apakšdelma zaudējums 60 50 
2.85. Par operāciju papildus kompensācija pie 2.82-2.84. punktiem 3 - 5 
2.86. Plaukstas pamata locītavas bojājums, izraisot:   
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a) izmežģījumu, saišu bojājumu 
b) locītavas nekustīgumu, patoloģisku kustīgumu 

5 
15 

3 
10 

2.87. Par operāciju papildus kompensācija pie 2.86. punkta 3 
2.88. Pirmā pirksta bojājums, izraisot: 

a) izmežģījumu, cīpslas bojājumu 
b) naga, naga falangas zaudējumu 
c) divu falangu zaudējumu 
d) pirksta zaudējumu 
e) pirksta zaudējumu kopā  ar metakarpālā kaula zaudējumu 

 
3 
5 
8 

20 
30 

 
2 
3 
5 

15 
25 

2.89. Pirmā pirksta bojājums, izraisot nekustīgumu: 
a) vienā locītavā 
b) vairākās locītavās  

 
8 

10 

 
5 
8 

2.90. Par operāciju papildus kompensācija pie 2.88. -2.89. punktiem 1 - 3 
2.92. Pārējo pirkstu bojājumu gadījumā izmaksā 75 %  no 2.88. – 2.89. punktiem 
2.93. Visu pirkstu zaudējums 35 30 
2.94. Ja darba roka ir kreisā, tad  kompensācijas summa atbilst labās rokas bojājumu kompensācijas summai 

B - Apakšējā ekstremitāte 
2.95. Gūžas  locītavas bojājums, izraisot: 

a) izmežģījumu, saišu bojājumus 
 

15 
2.96. Par operāciju papildus kompensācija pie 2.95. punkta 5 
2.97. Gūžas locītavas bojājums, izraisot: 

a) locītavas nekustīgumu 
b) “ļodzīgu” locītavu 
c) endoprotezēšanu 

 
50 
55 
40 

2.98. Neīstās locītavas izveidošanās (ne ātrāk kā 9 mēnešus  pēc traumas) 40 
2.99. Kājas zaudējums augšstilba līmenī: 

a) vienas kājas 
b) vienīgās kājas 

 
60 
75 

2.100. Ciskas nerva paralīze 15 
2.101. Ceļa locītavas bojājums, izraisot: 

a) saasiņojumu ceļa locītavas somiņā, ceļa izmežģījumu, saišu sastiepumu, ar 
punkciju apstiprinātu hemartrozi 

b) saišu pārrāvumu, menisku bojājumu 

 
 

2 
8 

2.102. Par operāciju papildus kompensācija pie 2.97. – 2.101. punktiem 5 
2.103. Ceļa locītavas bojājums, izraisot: 

a) locītavas nekustīgumu 
b) “ļodzīgu” ceļa locītavu 

 
25 
30 

2.104. Par  operāciju papildus  kompensācija pie 2.103. punkta 5 
2.105. Apakšstilba zaudējums 50 
2.106. Kopējā fibulārā nerva paralīze 10 
2.107. Pēdas locītavas bojājums, izraisot: 

a) izmežģījumu, saišu sastiepumu 
b) saišu pārrāvumu 

 
3 
8 

2.108. Par operāciju papildus kompensācija pie 2.105. – 2.107. punktiem 3 - 5 
2.109. Ahileja cīpslas bojājums: 

a) ārstējot konservatīvi 
b) ārstējot operatīvi 

 
8 

15 
2.110. Par operāciju papildus kompensācija pie 2.109. punkta 1-3 
2.111. Pēdas  zaudējums  50 
2.112. Priekšpēdas zaudējums 35 
2.113. Visu pirkstu, metatarsālo kaulu zaudējums 30 
2.114. Pirmā pirksta bojājums, izraisot: 

a) naga, naga falangas zaudējumu 
b) pirksta zaudējumu 
c) cīpslas bojājumu 

 
3 
8 
5 

2.115. 2., 3., 4., 5. pirksta bojājumi 75 % no 2.114. punkta  
2.116. Divu pirkstu zaudējums 5 
2.117. Trīs, četru pirkstu zaudējums 15 
2.118. Par operāciju - cīpslas plastiku kompensācija 3 
2.119. Tromboflebīts, limfostāze, osteomielīts, kas radies ne vēlāk  kā 6 mēnešus  pēc traumas 10 
2.120. Traumatisks, hemorāģisks, anafilaktisks šoks traumas rezultatā. Apdeguma slimība, 10 
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apdeguma šoks, saspieduma sindroms. 
2.121. Saslimšana ar ērču encefalītu 

a) vieglā formā ar ārstēšanas laiku līdz 1 mēnesim 
b) vidējā formā ar ārstēšanas laiku līdz 3 mēnešiem 
c) smagā formā ar ārstēšanas vairāk par 3 mēnešiem 

 
10 
20 
30 

2.122. Saslimšana ar stinguma krampjiem 30 
2.123. Saslimšana ar trakumsērgu 50 
2.124. Indīga dzīvnieka kodums 

a) ar ārstēšanos ambulatori 
b) ar ārstēšanos stacionārā līdz 3 dienām 
c) ar ārstēšanos stacionārā 4 – 7 dienas 
d) ar ārstēšanos stacionārā virs 7 dienām 
e) ar paliekošiem veselības traucējumiem 

 
3 
6 
8 

10 
20 

2.125. Kompensācijas procentus (%) bojājumiem, kuri nav minēti tabulā, nosaka Latvijas Republikas Ārstniecības 
personu un ārstniecības atbalsta personu reģistrā reģistrēts ārsts ar pieredzi eksperta darbā kopā ar nepieciešamā 
specialitātē sertificētu ārstu. Sabiedrībai ir tiesības atsevišķos gadījumos mainīt kompensācijas procentus (%). 
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Tabula N. ½ - NG 
 

Nelaimes gadījumu apdrošināšanas apmēru kompensācijas, pasliktinoties 
redzei, traumas rezultātā 

 
Redzes asums Apdrošinājuma Redzes asums Apdrošinājuma 

 
 

summa  
 

summa 
līdz pēc 

 
 
 

līdz pēc  
 traumai traumas % traumai traumas % 

 
 

0.9 0.8 5.0   
 

0.8 5.0 
 
 

0.7 5.0  
 

0.7 5.0 
1.0 0.6 5.0 0.9 0.6 5.0 

 
 

0.5 10.0  
 

0.5 10.0 
 
 

0.4 10.0  
 

0.4 10.0 
 
 

0.3 15.0  
 

0.3 15.0 
 
 

0.2 20.0  
 

0.2 20.0 
 
 

0.1 30.0  
 

0.1 30.0 
zemāk 0.1 40.0 zemāk 0.1 40.0 

 
 

0.0 50.0  
 

0.0 50.0 
 
 

0.7 5.0  
 

0.6 5.0 
 
 

0.6 5.0  
 

0.5 5.0 
 
 

0.5 10.0  
 

0.4 10.0 
 
 

0.4 10.0  
 

0.3 10.0 
0.8 0.3 15.0 0.7 0.2 15.0 

 
 

0.2 20.0  
 

0.1 20.0 
 
 

0.1 30.0 zemāk 0.1 30.0 
zemāk 0.1 40.0  

 
0.0 40.0 

 
 

0.0 50.0  
 

0.0 0.0 
 
 

0.5 5.0  
 

0.4 5.0 
 
 

0.4 5.0  
 

0.3 5.0 
0.6 0.3 10.0 0.5 0.2 10.0 

 
 

0.2 10.0  
 

0.1 10.0 
 
 

0.1 15.0 zemāk 0.1 15.0 
zemāk 0.1 20.0  

 
0.0 20.0 

 
 

0.0 25.0  
 

0.0 0.0 
 
 

0.3 5.0  
 

0.2 5.0 
0.4 0.2 5.0 0.3 0.1 5.0 

 
 

0.1 10.0 zemāk 0.1 10.0 
zemāk 0.1 15.0  

 
0.0 20.0 

 
 

0.0 20.0  
 

0.0 0.0 
0.2 0.1 5.0  

 
 
 

 
 zemāk 0.1 10.0 0.1 0.1 10.0 

 0.0 20.0 zemāk 0.0 20.0 
zemāk 

 
0.1 

 

0.0 20.0  
 
 

 
 
 

 
 
 

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 Piezīme 

1. Pilnīgam aklumam (0.0) pielīdzina redzes asumu zemāku par 0.01 un gaismas sajūtai (pirkstu skaits pie sejas). 
2. Ja traumas rezultātā izoperēts acs ābols vai tas sarucis, bet līdz bojājumam ir bijusi redze papildus izmaksā 10% no 
apdrošinājuma summas. 
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Papildus nosacījumi tabulai B segums „Traumas” 
 

1. Apdrošinātajam, sakarā ar negadījumu, jāiesniedz „InterRisk Vienna Insurance Group” AAS 
centrālajā birojā (filiālē) izziņas f. Nr. 027/u  no visām ārstniecības iestādēm, arī no tās, kur tika 
sniegta pirmā palīdzība. 

2. Ja 6 mēnešu laikā pēc lūzuma apdrošinātais ieguvis atkārtotu tā paša kaula lūzumu tajā pašā vietā 
(refraktūru), lēmumu par apdrošinājuma summas izmaksu var pieņemt, ja atkārtotā lūzuma fakts 
apstiprināts ar rentgenogrammām. 

3. epifizeolīze ir kaula lūzums bērniem skrimšļainajā augšanas zonā, kas bieži kombinējas ar kaula 
lūzumu epifīzē un   metafīzē (epimetafīzē).  

4. Mīksto audu bojājumu (ievainojuma, apdeguma, apsaldējuma) gadījumos, apdrošinātais jānosūta 
pie ārsta-eksperta traumas seku izvērtēšanai pēc bojājuma sadzīšanas, bet ne ātrāk kā 1 mēnesi pēc 
traumas. Ārstam medicīniskās apskates aktā jāapraksta visu traumas rezultātā izveidojušos rētu un 
pigmentēto plankumu laukumus, izmeklējamā delnas virsmas laukums, ņemot vērā, ka pēdējais 
atbilst ķermeņa virsmas vienam procentam.  

5. Apdrošinājuma izmaksu summu, sakarā ar redzes, dzirdes orgānu, urīnizvadošo vai 
dzimumorgānu sistēmas traumām veic, pamatojoties uz speciālistu (okulista, LOR, ginekologa, 
urologa) slēdzienu. Apdrošinātais jānosūta pie minētajiem speciālistiem 3 mēnešu laikā pēc 
traumas.  

6. Gadījumos, kad ir izmaksāta apdrošinājuma summa par operāciju, papildus apdrošinājuma 
summas izmaksa par pēcoperācijas rētām netiek noteikta.  

7. Izlemjot jautājumu par apdrošinājuma summas izmaksu, jāņem vērā, ka vaļēja repozīcija, kaula 
perforācija (trepanācija), osteosintēze, t. sk. kompresijas - distrakcijas aparātu (Iļizarova, Volkova-
Oganisjana u.c.) uzlikšana, kaulu plastika ir operācijas. Skeleta ekstenzija netiek uzskatīta par 
operāciju.  

8. Apdrošinājuma summu par saišu bojājumu izmaksā, ja ārstēšanās ilgums sakarā ar šo traumu ir ne 
mazāks kā 15 dienas. Visos pēdas locītavas saišu bojājumu gadījumos (pārrāvums, sastiepums) 
jāveic apdrošināto medicīniskā apskate ne ātrāk kā 1 mēnesi pēc traumas.  

9. Apdrošinājuma summu sakarā ar atkārtotu konkrētās locītavas saišu bojājumu izmaksā tikai 
gadījumos, kad šis bojājums radies ne agrāk kā gadu pēc iepriekšējās traumas.  

10. Risks “Nāve” iestājas, ja Apdrošinātās personas nāve iestājas gada laikā pēc traumas un ir traumas 
tiešās sekas.                       
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