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T 1.

T 7.

T 8.

T 9.

T 10.

T 11.

T 12.

T 2.

T 3.

T 4.

T 5.

T 6.

Skriemeļu ķermeņa, loka un locītavu izaugumu lūzums, 
mežģījums, izņemot krusta – astes kaulu:
a) viena – divu skriemeļu;
b) trīs – piecu skriemeļu;
c) sešu un vairāk skriemeļu.

Lāpstiņas, atslēgas kaula lūzums, akromioklavikulārā, 
sternoklavikulārā savienojuma plīsums:
a) viena kaula lūzums vai viena savienojuma plīsums; 
b) divu kaulu lūzums, viena kaula dubultlūzums, 
divu savienojumu plīsums vai viena kaula lūzums, 
mežģījums un viena savienojuma plīsums; 
c) divu savienojumu plīsums un viena kaula lūzums, 
divu kaulu lūzums un viena savienojuma plīsums.

Lāpstiņas locītavas dobuma lūzums, lielā paugura lūzums, 
saišu vai locītavas somiņas plīsums, pleca locītavas
mežģījums:
a) cīpslu, locītavas kapsulas plīsums, kaulu fragmentu 
atrāvums, pleca locītavas mežģījums; 
b) lielā paugura lūzums, divu kaulu lūzums, lāpstiņas lūzums 
ar pleca locītavas mežģījumu;
c) lāpstiņas locītavas dobuma, augšdelma galviņas, 
anatomiskā un ķirurģiskā kakliņa lūzums, lūzums – mežģījums.

Augšdelma lūzums:
a) jebkurā līmenī (augšējā, vidējā un apakšējā 1/3), 
tai skaitā intraartikulāri; 
b) dubultlūzums. 

Elkoņa locītavas bojājums:
a) apakšdelma pronācijas mežģījums; 
b) kaula fragmentu atrāvums, t.sk. epikondiļu, spieķa vai 
elkoņa kaula lūzums, mežģījums; 
c) spieķa un elkoņa lūzums, apakšdelma mežģījums; 
d) augšdelma intraartikulars lūzums ar spieķa un 
elkoņa kauliem (3 kaulu lūzums)

Apakšdelma kaulu lūzums jebkurā līmenī, 
izņemot locītavu rajonu:
a) viena kaula lūzums, mežģījums; 
b) abu kaulu lūzums, viena kaula dubultlūzums.

Plaukstas locītavas traumatisks bojājums:
a) viena kaula lūzums, īlenveida izauguma (izaugumu) 
atrāvums, kaula (fragmentu) atrāvums, 
elkoņa kaula galviņas mežģījums;
b) apakšdelma abu kaulu lūzums; 
c) plaukstas perilunārs mežģījums

Daļējs vai pilnīgs starpskriemeļu saišu bojājums, skriemeļu 
mežģījums ar ārstēšanās ilgumu ne mazāku par 14 dienām.
Piezīme: Mežģījuma recidīva gadījuma apdrošinājuma 
summa netiek izmaksāta.

Katra šķērsizauguma vai smailā izauguma lūzums.

Krustu kaula lūzums.

Astes kaula trauma: skriemeļu mežģījums.

Astes kaula lūzums: skriemeļu lūzums.
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N.k. Bojājuma raksturs

Mugurkauls

Augšējā ekstremitāte
Lāpstiņa un atslēgas kauls

Pleca locītavas bojājums

Augšdelms

Elkoņa locītava

Apakšdelms

Plaukstas locītava

Atlīdzības 
apmērs % N.k. Bojājuma raksturs

Atlīdzības 
apmērs %

T 13. Vienas plaukstas delnas, plaukstas pamata kaulu lūzums 
vai mežģījums:
a) viena kaula (atskaitot laivveida); 
b) divu un vairāk, laivveida kaula; 
c) nesaauguši lūzumi, neīsta locītava, lūzums – mežģījums.
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Plauksta

T 15.

T 18.

T 19.

T 20.

Viena pirksta bojājums:
a) naga plātnītes atrāvums, cīpslas (cīpslu) 
kapsulas bojājums, mežģījums; 
b) lūzums. 
Piezīme : Lūzuma gadījumā par katru 
nākamo pirkstu papildus 1%

Augšstilba lūzums
a) jebkurā līmenī, izņemot locītavu rajonus 
(augšējā, vidējā, distālā 1/3); 
b) augšstilba dubultlūzums.

Ceļa locītavas bojājums:
a) ar punkciju apstiprināta hemartroze;
b) kaula fragmentu atrāvums, epikondiju lūzums, 
mazā liela kaula galviņas lūzums, menisku bojājums, 
saišu parrāvums, mežģījums; 
c) ceļa skriemeļa, starpkondiļu izauguma, 
kaulu kondiļa lūzums; 
d) augšstilba distālās metafīzes, kondiļu lūzums kopā ar 
apakšstilba jebkura kaula proksimālu lūzumu. 

Apakšstilba kaulu lūzums jebkurā līmenī, 
izņemot intraartikulāru:
a) mazā lielakaula, kaulu fragmentu atrāvumi; 
b) lielā liela kaula, �bulas dubultlūzums;
c) abu kaulu vai tibijas dibultlūzums jebkurā līmenī.
Piezīme: Apdrošinājuma summu nosaka sekojošos gadījumos: 
mazā liela kaula lūzums vidējā trešdaļā, lielā liela kaula 
augšējā un vidējā trešdaļā; lielā liela kaula dialīzes lūzums 
jebkurā līmenī; lielā liela kaula lūzums dialīzes
jebkurā līmenī (augšējā, vidējā, apakšējā 1/3) un 
mazā liela kaula lūzums augšējā un vidējā trešdaļā.
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II,III,IV,V pirksti

Augšstilbs

Ceļa locītava

Apakšstilbs

T 14.

T 16.

T 17.

Bojājums:
a) naga plātnītes atrāvums, cīpslas (cīpslu) 
kapsulas bojājums, mežģījums; 1
b) lūzums.
Piezīme: Naga valnīša strutains iekaisums (paronihijs) 
nedod pamatu apdrošinājuma summas izmaksai

Iegurņa kaulu bojājums:
a) viena kaula lūzums; 
b) divu kaulu lūzums vai viena kaula dubultlūzums, 
viena savienojuma plīsums;
c) trīs un vairāku kaulu lūzums, 
divu vai trīs savienojumu plīsums

Gūžas locītavas bojājums:
a) kaula fragmentu atrāvums;
b) izolēts viena vai abu grozītāju atrāvums; 
c) gūžas locītavas mežģījums; 
d) gūžas kaula galviņas, kakliņa lūzums
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Plaukstas pirksti
I pirksts

Iegurnis
Iegurņa kaulu lūzums

Apakšējā ekstremitāte
Gūžas locītava

Nelaimes gadījumu apdrošināšanas 
atlīdzību aprēķināšanas tabula
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T 21.

T 23.

T 22.

T 24.

Pēdas locītavas bojājums:
a) vienas potītes lūzums, saišu pārrāvums; 
b) divu potīšu lūzums, abu potīšu vai vienas potītes un 
lielā liela kaula malas lūzums, izolēts starpkaulu 
sindesmozes plīsums; 
c) abu potīšu lūzums ar lielā liela kaula malas lūzumu, 
lielā liela kaula intraartikulārs lūzums.

Pēdas kaulu trauma:
a) viena kaula lūzums vai mežģījums 
(izņemot papēža un velteņkaula);
b) velteņkaula, divu kaulu lūzums, mežģījums; 
c) trīs un vairāk kaulu lūzums (mežģījums), papēža kaula 
lūzums, pēdas subtalars mežģījums, mežģījums pēdas
kaulu locītavu līmenī (Šeparta, Lisfranka loc.).

Ahilla cīpslas bojājums:
a) ārstējot konservatīvi; 
b) izdarot operāciju.

Viena pirksta bojājums
a) naga plātnītes atrāvums, cīpslas (cīpslu) kapsulas 
bojājums, mežģījums; 
b) lūzums. 
Piezīme: Lūzuma gadījumā par 
katru nākamo pirkstu papildus 1%
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T 25.

T 36.

Galvaskausa kaulu lūzums:
a) velves kaulu ārējas plātnītes lūzums; 
b) velves; 
c) pamatnes; 
d) velves un pamatnes

Orbītas lūzums.
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Centrālā un perifērā nervu sistēma

Redzes orgāni

T 39.

T 40.

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

Deguna skrimšļa daļas zaudējums
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Elpošanas sistēma

T 43.

T 44.

Krūšu kaula lūzums

Katras ribas lūzums.
Piezīme: par katru nākamo ribu papildus 1%, ne vairāk kā 5%.
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Gadījumā, ja vienas traumas rezultātā iestājas vairākas patoloģiskas 
izmaiņas, apdrošinājuma summa tiek izmaksāta pēc viena smagākā
bojājuma. Ja par traumu saskaņā ar šo tabulu jau ir izmaksāta 
apdrosināšanas atlīdzība, bet sešu mēnešu laikā pēc nelaimes gadījuma
iestāšanās dienas pievienojas tiešas smagākas sekas, kas atbilst šai tabulai, 
tad izmaksājot atlīdzību tiek atskaitīta sākotnēji izmaksātā atlīdzība,
t.i. tiek izmaksāta starpība.
Apdrošinājuma summa nav izmaksājama, ja ārstēšanās saistīta ar hroniska 
patoloģiska procesa paasinājumu.


