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IZRAKSTS NO TABULAS „TRAUMAS I” 

 Aptuvenā 
apdrošināšanas 
atlīdzība 
(procentos) 

MEŽĢĪJUMI, LŪZUMI, KOMPLICĒTI LŪZUMI 
Galvaskausa un sejas kaulu lūzums, 
Tai skaitā:  

1-20 

� Galvaskausa kaulu lūzums   5-20% 
� Deguna kaula, skrimšļa, pieres dobuma priekšējās sieniņas mežģījums, lūzums   1-4% 
� Augšžokļa, vaiga kaula vai apakšžokļa, orbītas mežģījums, lūzums, zobu traumatisks zudums (puses vai lielākās daļas no zoba 

kronīša zudums vai zoba saknes lūzums)  4-20% 
Krūšu kaula lūzums 8 
Vienas ribas, ribas skrimšļa lūzums  
Katras nākamās ribas lūzums  

3 
2 

Skriemeļu saišu pārrāvums, skriemeļu mežģījums, lūzums 
Apdrošināšanas atlīdzību neizmaksā par starpskieriemeļu diska trūci, spondilozi, osteohondrozi, diskogēnu radikulītu  

3-40 

Krustu kaula lūzums 10 
Astes kaula mežģījums, lūzums 5-8 
Plecu joslas kaulu - lāpstiņas, atslēgas kaula mežģījums, lūzums, komplicēts lūzums  5-15 
Augšdelma mežģījums, lūzums, komplicēts lūzums, pleca locītavas cīpslu pārrāvums 
Apdrošināšanas atlīdzību neizmaksā par pleca locītavas ieraduma mežģījumu 

5-35 

Apakšdelma mežģījums, lūzums, komplicēts lūzums 5-30 
Plaukstas kaulu mežģījums, lūzums 5-10 
Viena plaukstas II, III, IV vai V pirksta cīpslas pārrāvums, mežģījums, lūzums 2-5 
Viena plaukstas I pirksta cīpslas pārrāvums, mežģījums, lūzums 3-10 
Iegurņa kaulu (zarnkauls, sēžas kauls, kaunuma kauls), mežģījums,lūzums, iegurņa kaulu savienojuma plīsums  
augšstilba kaula kakliņa vai galviņas lūzums, komplicēts lūzums  

5-35 

Ceļa locītavas saišu pārrāvums, augšstilba mežģījums, lūzums, komplicēts lūzums  3-30 
Apakšstilba kaulu traumatisks bojājums - mežģījums, lūzums, pēdas locītavas saišu pārrāvums, Ahila cīpslas pārrāvums 5-30 
Viena vai vairāku pēdas kaulu, pēdas pirkstu mežģījums,lūzums, cīpslu pārrāvumi  3-12 
NERVU SISTĒMAS BOJĀJUMI   
Galvas smadzeņu satricinājums (tai skaitā atkārtots, ja tas nav noticis ātrāk kā  6 mēnešus pēc iepriekšējās galvas 
traumas) 

1-5 

Intrakraniāli traumatiski asinsizplūdumi 10-18 
Galvas smadzeņu kontūzija, traumatisks asinsizplūdumi, smadzeņu audu sašķaidījums 13-40 
Traumatisks centrālās nervu sistēmas bojājums, kas izraisījis posttraumatisku encefalītu, epilepsiju, parēzi, paralīzi 10-80 
Traumatisks muguras smadzeņu bojājums  3-80 
Traumatiski nervu, nervu (izņemot pirkstu) zaru pārrāvumi, nervu pinumu bojājumi 4-50 
IEKŠĒJO ORGĀNU BOJĀJUMI 
Acs ābola ievainojumi un redzes traumatiski bojājumi,  
Tai skaitā: 

3-100 

� Acs ābola ievainojums, kas nav izraisījis redzes asuma pazeminājumu    3-4% 
� Vienas acs asaru izvadošo ceļu ievainojums    3-6% 
� Vienas acs akomodācijas paralīze    10% 
� Vienpusēja hemianopsija (redzes lauka puses izzušana), vienas acs muskuļu bojājums  
� (traumatiska šķielēšana, ptoze, diplopija)   10% 
� Vienas acs redzes lauka sašaurināšanās   8-12% 
� Vienas acs pulsējošais eksoftalms   15% 
� Vienas acs redzes asuma pazeminājums, kas diagnosticējams ne agrāk kā 3 mēnešus pēc traumas    5-50% 
� Viena acs ābola izņemšana traumas rezultātā    50% 
� Ievainojums, kas izraisījis abu acu pilnīgu redzes zudumu, kas diagnosticējams  
� ne agrāk kā 3 mēnešus pēc traumas   100% 
Dzirdes orgānu  ievainojumi un dzirdes traumatiski bojājumi,  
Tai skaitā: 

5-40 

� Ausu bungplēvītes plīsums traumas rezultātā bez dzirdes pazeminājuma   5-8% 
� Vienas Auss gliemežnīcas traumatisks bojājums   5-20% 
� Dzirdes pazeminājums ar vienu ausi pēc auss traumatiska bojājuma, kas diagnosticēts  
ne agrāk kā 3 mēnešus pēc traumas  5-20% 
Elpošanas orgānu (balsenes, trahejas, vairogskrimšļa, diafragmas, plaušu, bronhu) traumatiski bojājumi, apdegumi 5-50 
Sirds, tās apvalku un lielo asinsvadu traumatisks bojājums  5-30 
Mutes dobuma, mēles traumatisks bojājums (ievainojums, apdegums, apsaldējums) ar rētu veidošanos 5 
Mēles traumatisks bojājums, kas izraisījis mēles vai tās daļas zudumu  10-50 
Rīkles, barības vada traumatisks bojājums  3-80 
Rīkles, barības vada, kuņģa traumatisks bojājums, kura dēļ veikta ezofagogastroskopija, vēdera dobuma orgānu 
traumatisks bojājums, kura dēļ veikta laparoskopija (laparocentēze), laparotomija 

3-10 



Aknu traumatisks bojājums  5-10 
Aknu, žultspūšļa traumatisks bojājums ar sekojošu daļēju vai pilnīgu aknu vai žultspūšļa izņemšanu (zaudējumu) 10-30 
Aizkuņģa dziedzera traumatisks bojājums  12-40 
Liesas traumatisks bojājums, liesas izņemšana  3-10 
Traumatiska (tiešas traumas rezultātā radusies) vēdera priekšējās sienas vai diafragmas trūce, pēcoperācijas trūce, ja 
operācija izdarīta sakarā ar traumu 
Apdrošināšanas atlīdzību neizmaksā par vēdera sienas trūcēm (nabas, baltās līnijas, cirkšņu un ciskas), kas radušās 
smaguma celšanas rezultātā  

3 

Urīnvadu, urīnpūšļa, urīnizvadkanāla traumatisks bojājums  2-30 
Nieru traumatisks bojājums, vienas nieres zudums 5-50 
Izvadorgānu traumatisks bojājums, sakarā ar kuru izdarīta operācija 5-10 
Ārējo Dzimumorgānu traumatisks bojājums – plīsums, apdegums, orgānu traumatisks zudums 3-50 
MĪKSTO AUDU BOJĀJUMI 
Mīksto audu brūces (grieztas, durtas, plēstas, kostas) ar traumas izraisītu rētu veidošanos,  
kas diagnosticētas ne agrāk kā 1 mēnesi pēc traumas (vismaz 3 cm sejas rajonā un 5 cm ārpus sejas) 

1-4 

Apdegumi, apsaldējumi ar apdeguma, apsaldējuma izraisītu rētu veidošanos, kas diagnosticētas ne agrāk kā 1 mēnesi pēc 
traumas 

0,5-30 

Mīksto audu bojājumi – muskuļu plīsumi, cīpslu (izņemot Ahila, augšdelma muskuļu un pirkstu cīpslu) pārrāvumi 3-5 
CITI TRAUMATISKI BOJĀJUMI 
Autotransplantāta ņemšana no jebkuras balsta- kustību aparāta daļas 5 
Traumatisks bojājums ar sekojošu tromboflebītu, osteomielītu, tai skaitā hematogēnu osteomielītu 8 
Traumatisks, hemorāģisks, anafilaktisks šoks traumas rezultātā. Apdeguma slimība, apdeguma šoks 5 
NEATGRIEZENISKS SAKROPĻOJUMS 
Ja izmaksāta atlīdzība par smagu traumatisku bojājumu, kas izraisījis šādas komplikācijas, papildus tiek izmaksāta  
atlīdzība, nepārsniedzot norādīto % 

Vienas augšējās ekstremitātes smags traumatisks bojājums ar sekojošu amputāciju augšdelma, plecu joslas līmenī 60-65 
Viena apakšdelma traumatiska amputācija apakšdelma, elkoņa locītavas līmenī 55-60 
Viena plaukstas I pirksta traumatisks amputācija 8-20 
Viena plaukstas II, III, IV vai V pirksta traumatisks amputācija 7-15 
Vienas plaukstas traumatiska amputācija delnas kaulu, plaukstpamata kaulu vai plaukstas locītavas līmenī 55 
Augšstilba traumatiska amputācija jebkurā līmenī 65 
Traumatiska apakšstilba amputācija jebkurā līmenī, eksartikulācija ceļa locītavas līmenī. 60 
Vienas pēdas traumatiska amputācija   20-40 
Viena pēdas I pirksta traumatiska amputācija 5-10 
Pēdas II, III, IV vai V pirkstu traumatiska amputācija  5-16 
Žokļa daļējs vai pilnīgs zudums 30-50 
Nejauša akūta saindēšanās, asfiksija, ērču encefalīts, poliomielīts, stinguma krampji elektriskās strāvas vai  
atmosfēras elektrības iedarbība, čūskas kodiens, (ar nosacījumu, ka norādīto gadījumu rezultātā nav radušies  
konkrētu orgānu bojājumi, kas minēti tabulā), ja ārstēšanās ilgums slimnīcā ir ilgāks par 24 stundām 

4-12 

Apdrošināšanas atlīdzību neizmaksā par sasitumiem, locītavu saišu bojājumiem, izņemot tabulā „Traumas I” noteiktos gadījumus 
Ja tabulā „Traumas I” noteikts, ka apdrošināšanas atlīdzību izmaksā tikai gadījumos, kad nepieciešama ārstēšana slimnīcā ilgāk par 
24 stundām, tad jebkuru apdrošināšanas līgumā paredzēto atlīdzību (tai skaitā atlīdzību par medicīniskiem izdevumiem un pārejošu 
darba nespēju) izmaksā tikai par tiem gadījumiem, kad ir bijusi ārstēšana slimnīcā ilgāk par 24 stundām.  
Ja viena nelaimes gadījuma rezultāta  ir radušās vairākas traumas, kas atrodas dažādās ķemeņa daļās, atlīdzība par atsevišķām 
traumām tiek summēta. 
Apdrošināšanas atlīdzību aprēķina atbilstoši traumas smagumam, pamatojoties uz medicīniskajiem dokumentiem. 

 
 


