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.                     lapa 1  no 2 

 

Izraksts no "Atlīdzības aprēķināšanas tabulas" 
 

N. 
p.k. 

Bojājuma raksturs % 

 
Mugurkauls 

1 Starpskriemeļu saišu bojājums, skriemeļu ķermeņa, loka 
un locītavu izaugumu lūzums, mežģījums (ārstēšanās 
14 dienas un vairāk)  Piezīme: Mežģījuma recidīva 
gadījuma apdrošinājuma summa netiek izmaksāta. 

5 - 40 

2 Katra šķērsizauguma vai smailā izauguma lūzums 3 

3 Krustu kaula lūzums 10 

4 Astes kaula bojājums (skriemeļu mežģījums, lūzums) 5-10 

 
Augšējā ekstremitāte 

5 Lāpstiņas, atslēgas kaula lūzums, locītavas 
savienojuma mezģījums, plīsums: 

5-15 

6 Lāpstiņas locītavas dobuma lūzums, lielā paugura 
lūzums, saišu vai locītavas somiņas plīsums, pleca 
locītavas mežģījums: 

5-15 

7 Augšdelma lūzums, dubultlūzums 15-20 

8 Augšējās ekstremitātes amputācija jebkurā augšdelma 
līmenī, ar lāpstiņu, atslēgas kaulu vai to daļu 

70-80 

9 Vienīgās/abu ekstremitāšu amputācija 90 

10 Elkoņa locītavas bojājums (mežģījums, lūzums) 2-20 

11 Apakšdelma kaulu bojājums (mežģījums, lūzums), 
izņemot locītavu rajonu 

5-10 

12 Apakšdelma amputācija 65-70 

13 Vienīgās/abu ekstremitāšu apakšdelmu amputācija  90 

14 Plaukstas locītavas  bojājums (mežģījums, lūzums) 5-15 

15 Vienas plaukstas delnas, plaukstas pamata kaulu 
bojājums (mežģījums, lūzums, nesaauguši lūzumi 
(neīsta locītava)) 

5-15 

16 Plaukstas  amputācija 60 

17 Vienīgās/abu ekstremitāšu plaukstas amputācija 80 

18 Plaukstas I pirksta bojājums (naga plātnītes atrāvums, 
cīpslu bojājums, mežģījums,lūzums) - izņemot naga 
valnīša iekaisumu 

1 - 4 

19 Plaukstas I pirksta amputācija 10 - 22 

20 Vienīgās/abu ekstremitāšu I pirksta amputācija 30 

21 Plaukstas II,III,IV,V pirkstu viena pirksta bojājums (naga 
plātnītes atrāvums, cīpslu bojājums, lūzums, 
mežģījums)                                                                                                            

1 - 4 

  Piezīme: Lūzuma gadījumā par katru nākamo pirkstu 
papildus  1% 

  

22 Plaukstas II,III,IV,V pirksta amputācija                                                                                 
Piezīme: par katru nākamo pirkstu papildus  2% 

5 - 20 

  Iegurnis   

23 Iegurņa kaula viena kaula lūzums 10 

24 Iegurņa kaula divu/ trīs kaulu lūzums, viena kaula 
dubultlūzums, savienojumu plīsums 

15 - 20 

 
Apakšējā ekstremitāte 

25 Gūžas locītavas bojājums (mežģījums, kaula fragmentu 
atrāvums, gūžas kaula galviņas, kakliņa lūzums) 

5 - 20 

26 Augšstilba lūzums (izņemot locītavu rajonus), 
dubultlūzums 

20 - 25 

27 Augšstilba (ekstremitātes) amputācija  70 

28 Vienīgās/abu ekstremitāšu augšstilba amputācija 90 

29 Ceļa locītavas bojājums (ar punkciju apstiprināta 
asinsizplūdums, saišu parrāvums, menisku bojājums, 
mežģījums, lūzums) 

2 - 20 

30 Apakšstilba kaulu fragmentu atrāvums, lūzums, 
dubultlūzums 

5 - 15 

31  Apakšstilba amputācija 40 

32 Apakšstilba amputācija ceļa locītavā 60 

33 Vienīgās/ abu ekstremitāšu apakšstilbu amputācija  80 

34 Pēdas locītavas bojājums (saišu pārrāvums, lūzums) 5 - 15 

35 Ahilla cīpslas bojājums, ārstējot  konservatīvi 5 

36 Ahilla cīpslas bojājums,ja ārstēšanās veikta, izdarot 
operāciju 

10 

37 Pēdas kaulu bojājums (mežģījums, lūzums) 5 - 15 

38 Pēdas  visu pirkstu amputācija 30 

39 Pēdas amputācija pleznas kaulu vai pēdas pamata 
kaulu līmenī 

40 

40 Pēdas amputācija velteņkaula papēža kaula līmenī 
(pēdas zudums) 

50 

41 Vienīgās / abu pēdu zudums 80 

42 Vienas pēdas pirksta/pirkstu falangu cīpslu bojājumi, 
mežģījumi, lūzumi    Piezīme: Lūzuma gadījumā par 
katru nākamo pirkstu papildus  1% 

1 - 3 

43 Pēdas pirkstu traumatiska amputācija                                                                               
Piezīme: par katru nākamo pirkstu papildus  2% 

5 - 20 

 
Centrālā un perifērā nervu sistēma 

44 Galvaskausa kaulu  lūzums 5 - 20 

45 Intrakraniāli asinsizplūdumi (galvaskausa dobumā) 10 - 20 

46 Galvas smadzeņu satricinājums ar ārstēšanos 
ambulatori ne mazāk kā 14 dienas  

1 

47 Galvas smadzeņu satricinājums ar ārstēšanos 
stacionārā (7 un vairāk dienas)  

5 - 7 

48 Galvas smadzeņu kontūzija, subarahnoidāls (zem 
smadzeņu apvalka) asins izplūdums 

10 

49 Svešķermeņi galvaskausa dobumā (izņemot operācijas 
materiālus) 

20 

50 Viena vai vairāku galvas smadzeņu nervu perifērs 
bojājums 

10 

51 Augšējās vai apakšējās ekstremitātes monoparēze 20 

52 Paraparēze/ hemiparēze (abu augšējo/ apakšējo, labās 
vai kreisās puses abu ekstremitāšu parēze) 

30 

53 Monopleģija (vienas ekstremitātes paralīze), amnēzija 
(atmiņas zudums) 

50 

54 Tetraparēze (abu augšējo un apakšējo ekstremitāšu 
parēze), kustību koordinācijas traucējums, plānprātība, 
runas zudums  

70 

55 Vispārēja paralīze ar iekšējo orgānu darbības 
traucējumiem 

90 

56 Muguras smadzeņu bojājums (satricinājums, 
saspiedums, hematomielija) 

3 - 5 

57 Kakla, rokas, jostas un krustu pinumu bojājums 
(ievainojums, pārrāvums) 

10 - 30 

58 Nervu pārrāvums                                       Piezīme: 
Nervu bojājums pirkstu līmenī (rokas, kājas) nedod 
pamatu apdrošinājuma summas izmaksai.  

2 - 30 

 
Redzes orgāni 

59 Vienas acs akomodācijas (spēja piemērot redzi 
dažādiem attālumiem) paralīze 

15 

60 Vienas acs hemianopsija (redzes lauka puses 
izkrišana), acs muskuļu bojājums (traumatiska 
šķielēšana, ptoze, diplopija) 

15 

61 Vienas acs redzes lauka sašaurināšanās: 10 - 15 

62 Vienas acs pulsējošas eksoftalms (acs ābola 
izspiešanās uz āru) 

20 

63 Acs ievainojums, kas nav izsaucis redzes 
pazeminājumu   Piezīme: Virspusēji acs apvalku 
svešķermeņi nedod pamatu atlīdzības izmaksai. 

2 

64 Vienas acs asaru izvadošo ceļu ievainojums ar funkcijas 
traucējumu 

5 

65 Acs/acu ievainojums, kas izsaucis abu/vienīgās 
redzīgās acs pilnīgu redzes zudumu (ja redze pirms 
traumas bija ne zemāka par 0,01) 

90 

66 Neredzīgas acs ābola izņemšana (enukleācija) traumas 
rezultātā 

10 

67 Orbītas lūzums 10 

68 Redzes asuma pazemināšanās pēc traumas                  
Piezīme: slēdziens ne ātrāk kā 6 mēnešus pēc traumas 
un ārstēšanas pabeigšanas. 

5 - 40 

 
Dzirdes orgāni 

69 Auss gliemežnīcas bojājums (ievainojums, apdegums, 
apsaldējums)   

2 - 20 

70 Dzirdes pazemināšanās pēc auss bojājuma  5 

71 Dzirdes pazemināšanās pēc auss bojājuma pilnīgs 
kurlums  - slēdziens ne ātrāk kā 9 mēnešus pēc 
traumas un ārstēšanas pabeigšanas. 

20 

72 Vienas auss bungplēvītes plīsums traumas rezultātā 
bez dzirdes pazeminājuma 

2 

 
Elpošanas sistēma 

73 Deguna kaulu vai skrimšļa lūzums, mežģījums, 
augšžokļa vai pieres dobuma priekšējās sieniņas 
lūzums 

5 

74 Deguna skrimšļa daļas zaudējums 30 

75 Traumatisks plaušu bojājums, zemādas emfizēma, 
hemopneimotorks, svešķermeņis krūšu kurvja dobumā 

5 - 10 

76 Plaušu daļas, daivas izņemšana traumas rezultātā 25 

77 Vienas plaušas izņemšana traumas rezultātā 50 

78 Krūšu kaula lūzums 5 

79 Katras ribas lūzums                                                                                                                    
Piezīme: par katru nākamo ribu papildus 1% 

2 

80 Krūšu kurvja ievainojums bez krūšu kurvja orgānu 
bojājuma 

5 
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81 Krūšu kurvja ievainojums ar krūšu kurvja orgānu 
bojājumu 

15 

82 Balsenes, trahejas bojājums, vairogskrimšļa zemmēles 
kaula lūzums, augšējo elpošanas ceļu apdegums bez f-
ju traucējuma 

5 

83 Balsenes, trahejas bojājums, zemmēles kaula, balsenes 
skrimšļa lūzums, traheostomija sakarā ar traumu, kas 
radījuši elpošanas traucējumus, balss zudumu ne agrāk 
kā 6 mēn. pēc traumas  

20 

 
Sirds - asinsvadu sistēma  

84 Sirds, tās apvalku un lielo maģistrālo asinsvadu 
bojājums bez funkcijas traucējuma 

25 

85 Lielo perifēro asinsvadu bojājums ekstremitātēs 5 - 10 

86 Lielo perifēro asinsvadu bojājums, kas radījis spēcīgus 
asinsrites traucējumus 

20 

87 Laparoskopija,laparotomija iekšējo orgānu bojājuma 
gadījumā 

5 - 10 

 

 Gremošanas orgāni  

88 Augšžokļa, vaiga kaula vai apakšžokļa bojājums 
(mežģījums, lūzums)  

1 - 10 

89 Žokļa bojājums, zudums ,t.sk.zobu zudums neatkarīgi 
no skaita; (izņemot alveolāro izaugumu) 

40 - 60 

90 Mutes dobuma, mēles traumatisks bojājums 
(ievainojums, apdegums, apsaldējums) 

3 

91 Mēles daļas vai pilnīgs zudums 10 - 50 

92 Pastāvīgo zobu bojājums, zudums                                                     
Piezīme: par katru nākamo zobu papildus 1% , bet ne 
vairāk par 20%  

2 

93 Rīkles, barības vada, zarnu trakta bojājums (plīsums, 
apdegums, ievainojums) bez funkcijas traucējuma 5 

94 Barības vada sašaurinājums traumas rezultātā 40 

95 Kuņģa, zarnu trakta, izejas zarnas rētains 
sašaurinājums (deformācija) 

10 

96 Zarnu fistula (savienojums ar ārējo vidi/kādu dobo 
orgānu), rekto–vaginālā fistula, aizkuņģa dziedzera 
fistula 

30 

97 Kolostoma (resnās zarnas atvere uz vēdera priekšējās 
sienas). Apdrošināšanas atlīdzība tiek izmaksāta ne 
agrāk kā 6 mēnešus pēc bojājuma 

50 

98 Trūce pēc bojājuma vēdera priekšējā sienā, diafragmā 
vai pēcoperācijas rētas apvidū, ja operācija izdarīta 
sakarā ar traumu 

5 

  Piezīme: Vēdera sienas trūces, kas radušās smaguma 
celšanas rezultātā, nedod pamatu atlīdzības izmaksai. 

  

99 Aknu, žultspūšļa bojājums, aknu (daļēja) izņemšana, 
žultspūšļa izņemšana 

5 - 30 

100 Subkapsulārs liesas plīsums bez operatīvas 
iejaukšanās 

5 

101 Liesas izņemšana traumas rezultātā 10 

102 Kuņģa, aizkuņģa dziedzera, zarnu, apzarņa nekroze, 
sašūšana, pēctraumatiska cista 

20 

103 Kuņģa, zarnu, aizkuņģa dziedzera daļēja izņemšana 30 

104 Kuņģa pilnīga izņemšana traumas rezultātā 50 

 
 Urogenitālā sistēma 

105 Nieres sasitums, subkapsulārs plīsums bez operācijas 5 

106 Nieres daļēja izņemšana 30 

107 Nieres izņemšana traumas rezultātā 60 

108 Urīna izvadsistēmas orgānu  bojājums bez  funkciju 
traucējuma 

3 

109 Urīna izvadsistēmas orgānu  bojājums (sašaurināšana, 
necaurlaidība)              Piezīme: ja komplikācijas 
konstatētas 6 mēn. pēc traumas 

10 - 20 

110 Urīnizvadošas/ dzimumorgānu sistēmas bojājums 
(ievainojums, plīsums, apdegums, apsaldējums) bez 
operācijas un funkcijas traucējuma 

5 

111 Urīnizvadošas/ dzimumorgānu sistēmas traumatisks 
bojājums izvarošanas rezultātā 

15 - 50 

112 Dzimumorgānu bojājums, zudums 15 - 50 

 
Mīkstie audi 

113 Sejas, kakla, pazodes, ausu gliemežnīcu bojājumi 
(rētas, pigmentācija) - ja bojājuma lielums noteikts ne 
ātrāk par 1 mēnesi pēc traumas 

1 - 10 

114 Galvas matainās daļas, ķermeņa, ekstremitāšu 
bojājums (rētas) -            ja bojājuma lielums noteikts ne 
ātrāk par 1 mēnesi pēc traumas   

1 - 35 

115 Ķermeņa, ekstremitāšu mīksto audu traumatisks bojājums 
(pigmentācija) - ja bojājuma lielums noteikts ne ātrāk par 1 
mēnesi pēc traumas 

1 - 8 

116 Neizņemti svešķermeņi 1 

117 Muskuļu trūce, pēctraumas periostīts, muskuļu plīsums, 
cīpslu plīsums 

3 

 
Citi gadījumi 

118 Traumatisks šoks, hemorāģisks (asins zaudējuma dēļ), 
anafilaktikais (alerģisks) šoks traumas rezultātā 

5 

119 Nejauša akūta saindēšanās, asfiksija (smakšana) 3 

120 Ērču encefalīts; Laima slimība                          
Piezīme: encefalīta gadījumā – ja  apdrošinātā persona  

bija vakcinēta pret ērču encefalītu. 

5 

121 Apdrošinātai personai nepiederoša suņa, savvaļas 
dzīvnieka  (zīdītāja vai rāpuļa) kodiens 

2 

122 Ar trakumsērgu inficēta dzīvnieka kodiens 20 

123 Nāves gadījums 
 Piezīme:Ja Apdrošinātās personas nāve iestājas sešu 
mēnešu laikā pēc apdrošināšanas gadījuma iestāšanās 
datuma un ir nelaimes gadījuma tiešu seku rezultāts  
Izmaksājot apdrošināšanas atlīdzību par nāves 
gadījumu, no tās tiek atskaitītas atbilstoši noslēgtajam 
apdrošināšanas līgumam iepriekš izmaksātās 
apdrošināšanas atlīdzības. 

100% 

 Invaliditāte          
 Piezīme: Ja nelaimes gadījuma dēļ sešu mēnešu laikā 
pēc nelaimes gadījuma iestāšanās dienas 
Apdrošinātajai personai Latvijas Republikas 
normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā tiek noteikta 
invaliditāte vismaz uz vienu gadu.  
Izmaksājot apdrošināšanas atlīdzību par I, II vai III 
grupas invaliditāti, no tās tiek atskaitītas ar to pašu 
nelaimes gadījumu saistītās atbilstoši noslēgtajam 
apdrošināšanas līgumam iepriekš izmaksātās 
apdrošināšanas atlīdzības. 

 

124 1.grupa 75% 

125 2.grupa 50% 

126 3.grupa 25% 

   

Gadījumā, ja vienas traumas rezultātā iestājas vairākas patoloģiskās 
izmaiņas, atlīdzība tiek izmaksāta pēc viena  smagākā bojājuma. 
Apdrošinājuma summa nav izmaksājama, ja ārstēšanās 
saistīta ar hroniska patoloģiska procesa paasinājumu.  

 

1.Atlīdzības saņemšanas kārtība Apdrošinātās personas nāves gadījumā: 
1.1. atbilstoši p.8. un p.9. Nelaimes gadījumu apdrošināšanas noteikumos 

Nr.6.3.  
1.2. papildus jāiesniedz šādi dokumenti: 
1.2.1. miršanas apliecības kopija (uzrādot oriģinālu); 
1.2.2. mantojuma tiesības apliecinošs documents . 
 
2.Atlīdzības saņemšanas kārtība Apdrošinātās personas invaliditātes 
gadījumā:. 
2.1. atbilstoši p.8. un p.9. Nelaimes gadījumu apdrošināšanas noteikumos 
Nr.6.3.; 
2.2. papildus jāiesniedz šādi dokumenti: 
2.2.1.Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisijas izsniegta 
Invaliditātes Izziņas kopija (uzrādot oriģinālu); 
2.2.2.ja noteikts darbspēju zudums procentos, Izraksts no akta par darbspēju 
zaudējuma noteikšanu procentos kopija (uzrādot oriģinālu); 
2.3.Apdrošināšanas atlīdzību pēc "Atlīdzības aprēķināšanas tabulas" 
Apdrošinātājs izmaksā par fiziskās veselības traucējumiem, kas radušies 
nelaimes gadījuma dēļ sešu mēnešu laikā pēc nelaimes gadījuma iestāšanās 
dienas. 
 
3.Apdrošināšanas atlīdzība, kuru nosaka pēc "Atlīdzības aprēķināšanas 
tabulas". 
3.1.Apdrošināšanas atlīdzību pēc "Atlīdzības aprēķināšanas tabulas" nosaka 
procentos no apdrošinājuma summas. Apdrošināšanas atlīdzības apjoms 
norādīts "Atlīdzības aprēķināšanas tabulās". 
3.2.Ja nelaimes gadījuma dēļ radušies vienas ķermeņa daļas vai vienas orgānu 
sistēmas vairāki bojājumi, apdrošināšanas atlīdzību izmaksā par smagāko 
bojājumu pēc tā viena atbilstošā "Atlīdzības aprēķināšanas tabulas" 
apakšpunkta, pēc kura paredzēta lielāka atlīdzība. 
3.3.Atlīdzības saņemšanas kārtība  atbilstoši p.8. un p.9. Nelaimes gadījumu 
apdrošināšanas noteikumos Nr.6.3. 


