Nelaimes gadījumu apdrošināšanas
atlīdzību aprēķināšanas tabula
Atlīdzību aprēķināšanas tabula C
Atlīdzības
apmērs %

N.k.

Bojājuma raksturs

S 1.

Augšdelms traumatiska amputācija vai
smags bojājums:
a) ar lāpstiņu, atslēgas kaulu vai to daļu
b) jebkurā augšdelma līmenī
c) vienīgās ekstremitātes
d) abu ekstremitāšu
e) pleca locītavas nekustīgums (ankiloze)

Vadošā Nevadošā

Apakšdelms traumatiska amputācija vai
smags bojājums:
a) ar sekojošu apakšdelma amputāciju
jebkura līmenī
b) eksartikulācija elkoņa locītavā
c) vienīgās ekstremitātes amputācija
apakšdelma līmenī
d)elkoņa locītavas nekustīgums (ankiloze)

Vadošā Nevadošā

Plaukstas traumatiska amputācija vai
tās smags bojājums ar sekojošu amputāciju:
a)delnas kaulu plaukstas pamata kaulu līmenī
vai plaukstas locītavā
b) vienīgās plaukstas amputācija
c)abu plaukstu amputācija
d)delnas locītavas nekustīgums (ankiloze)

Vadošā Nevadošā

I pirksta bojājums,
ar sekojošu 1 pirksta amputāciju:
a) naga falangas līmenī
b) starpfalangu locītavas līmenī
(naga falangas zudums)
c) pamata falangas, metakarpālā kaula –
pamata falangas locītavas līmenī
d) ar metakarpālo kaulu vai tā daļu
e) vienīgās/abu ekstremitāšu
I pirksta amputācija

Vadošā Nevadošā

II,III,IV,V pirksta bojājums ar sekojošu:
a) amputāciju naga falangas līmenī
(falangas zudums)
b) amputāciju vidusfalangas līmenī
(2 falangu zudumu)
c) amputācija pamata falangas līmenī
(pirksta zudums)
d) pirksta amputāciju ar metakarpālā
kaula daļu

Vadošā Nevadošā
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N.k.

Bojājuma raksturs

S 9.

Pēdas pirksta traumatiska amputācija vai bojājums,
ar sekojošu to amputāciju:
a) viena – divu pirkstu naga vai vidusfalangu līmenī
b) viena – divu pirkstu pamata falangu līmenī
(pirksta zudums)
c) trīs – piecu pirkstu naga vai vidusfalanga līmenī
d) trīs – piecu pirkstu pamata falangu līmenī
(pirkstu zudums)
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Augšstilba traumatiska amputācija vai
smags bojājums ar sekojošu augšstilba
amputāciju jebkurā līmenī:
a) vienas ekstremitātes
b) vienīgās ekstremitātes
c) abu ekstremitāšu
d) gūžas kaula masas zaudējums vai abu kaulu
masas zaudējums apakšstilbā
e) gūžas locītavas nekustīgums (ankiloze)
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80
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45

Apakšstilba traumatiskā amputācija vai
smags bojājums ar sekojošu:
a) apakšstilba amputāciju jebkurā līmenī
b) eksartikulāciju ceļa locītavā
c) vienīgās ekstremitātes
d) abu ekstremitāšu amputāciju apakšstilba jebkurā līmenī
e) ceļa locītavas nekustīgumu (ankiloze)
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Pēdas amputācija:
a) metatarsofalangeālās locītavās (visu pirkstu zudums)
b) pleznas kaulu vai pēdas pamata kaulu līmenī
c) velteņkaula papēža kaula līmenī (pēdas zudums)
d) vienīgās / abu pēdu zudums
e) potītes locītavu nekustīgums (ankiloze)
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Atlīdzības
apmērs %

Redzes orgāni
a) pilnīga un neatgriezeniska redzes zaudēšana
(abām acīm)
b) pilnīga un neatgriezeniska redzes zaudēšana (vienā acī)
c) pilnīgs redzīgas acs zaudējums
d) neredzīgas acs ābola izņemšana (enukleācija)
traumas rezultātā
Dzirdes pazemināšanās pēc auss traumatiska bojājuma
a) čukstus balss līdz 1 m
b) pilnīgs kurlums ( sarunu balss – 0)
Piezīme: Lēmums par dzirdes pazeminājumu tiek pieņemts
pēc ārstēšanās pabeigšanas, bet ne agrāk kā 9 mēn. pēc
traumas.
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Žokļa traumatisks bojājums, kas radījis:
a) žokļa daļas zudumu (izņemot alveolāro izaugumu)
b) žokļa pilnīgu zudumu

24
40

Mēles traumatisks bojājums, kas izsaucis:
a) mēles galiņa zudumu
b) mēles zudumu distālās trešdaļas līmenī
c) mēles zudumu vidējās trešdaļas līmenī
d) mēles zudumu saknes līmenī vai pilnīgi
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Centrālā un perifērā nervu sistēma
Nervu sistēmas bojājums (traumatisks, toksisks,
hipoksisks), kas radījis:
a) galvas smadzeņu viena vai vairāku perifēru
nervu bojājumu
b) augšējās ekstremitātes monoparēzi
c) apakšējās ekstremitātes monoparēzi
d) paraparēzi vai hemiparēzi (abu augšējo vai abu apakšējo,
labās vai kreisās puses abu ekstremitāšu parēzi)
e) monopleģiju (vienas ekstremitātes paralīzi)
f) paliekošu amnēziju (atmiņas zudumu)
g) tetraparēzi (abu augšējo un apakšējo ekstremitāšu parēzi)
h) paliekošus kustību koordinācijas traucējumu
i) plānprātību (demenci)
J) afāziju (runas zudumu)
k) hemi-, para- vai tetrapleģiju, dekortikāciju
l) paliekošus iegurņa orgānu darbības traucējumus
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