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PIELIKUMS  NR. 4 “TRAUMAS II”
Apdrošināšanas noteikumiem „Compensa nelaimes gadījumu apdrošināšanas noteikumi Nr. NGA.1.1.19.” (Apstiprināti “Compensa 
Vienna Insurance Group” ADB 2019. gada 16. janvāra valdes sēdē).

1. Tabula “Apdrošināšanas atlīdzības izmaksa, iestājoties apdrošinātajam riskam “Trauma”.

1. Kaulu lūzumi
Apdrošināšanas 
atlīdzības %

GALVA

1.1. Galvaskausa kaulu lūzums:

a) velves kaula ārējās plātnītes 8

b) velves 15

c) pamatnes 30

d) velves un pamatnes 40

1.2. Deguna kaula, deguna starpsienas, deguna skrimšļa, pieres kaula, augšžokļa dobumu lūzums:

a) bez novirzes 3

b) ar novirzi 5

c) deguna skrimšļa daļas zaudējums 20

1.3. Apakšžokļa, augšžokļa, vaiga kaula, orbītas, mēles kaula, pieres dobuma priekšējās sienas 
lūzums

8

MUGURKAULS

1.4. Mugurkaula skriemeļu šķērsizaugumu vai smailo izaugumu lūzums:

a) 1-2 skriemeļu 5

b) 3 un vairāk skriemeļu 8

1.5. Mugurkaula skriemeļu ķermeņa, loka vai locītavu izauguma lūzums/ skriemeļu lūzums ar 
skriemeļu nestabilitāti:

a) 1-2 skriemeļu 12

b) 3 un vairāk skriemeļu 30

1.6. Krustu kaula lūzums 12

1.7. Astes kaula lūzums 8

PLECU JOSLA, KRŪŠUKURVIS

1.8. Ribu lūzums:

a) vienas ribas lūzums bez elpošanas traucējumiem 3

b) katras nākošās ribas lūzums bez elpošanas traucējumiem, bet ne vairāk kā par 5 ribu 
lūzumiem

2

c) papildu kompensācija, ja traucēta elpošana 3

1.9. Krūšu kaula, atslēgas kaula, lāpstiņas lūzums 8

IEGURNIS

1.10. Iegurņa kaulu lūzums:

a) zarnkaula spārna lūzums 8

b) iegurņa kaulu viena kaula lūzums 12

c) Iegurņa kaulu savienojuma plīsums, viena kaula dubultlūzums vai vairāku kaulu lūzums 15

AUGŠĒJĀS EKSTREMITĀTES

1.11. Pleca locītavas lūzums:

a) augšdelma kaula epikondiļa lūzums 8

b) augšdelma kaula lūzumu bez novirzes, galviņas anatomiskā vai ķirurģiskā kakliņa lūzums 10

c) augšdelma kaula lūzumu ar novirzi 15
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1.12. Pleca locītavas traumatisks bojājums ar sekojošu locītavas nekustīgumu, patoloģisku kustīgumu 
vai nesaaudzis augšdelma kaula lūzums

35

1.13. Elkoņa locītavas lūzums:

a) viena vai divu kaulu lūzums bez novirzes 8

b) viena vai divu kaulu lūzums ar novirzi 10

c) trīs locītavu veidojošo kaulu lūzums 15

1.14. Apakšdelma lūzums:

a) viena kaula lūzums bez novirzes 12

b) viena kaula lūzums ar novirzi 15

c) abu kaulu lūzums bez novirzes 20

d) abu kaulu lūzums ar novirzi 25

1.15. Augšdelma neīstās locītavas izveidošanās, ne ātrāk kā 9 mēnešus pēc lūzuma (ja iepriekš 
izmaksāta atlīdzība par augšdelma lūzumu, tiek izmaksāta starpība starp atlīdzību par 
augšdelma lūzumu un atlīdzību par neīstas locītavas izveidošanos):

a) viena kaula 25

b) abu kaulu 35

1.16. Plaukstas pamata kaula, plaukstas pamata locītavas vai delnas kaula lūzums:

a) viena kaula lūzums  8

b) vairāku kaulu lūzums 12

1.17. Īkšķa lūzums 6

1.18. Rokas pārējo pirkstu lūzumu gadījumā izmaksā 75 % no 1.17. punkta

APAKŠĒJĀS EKSTREMITĀTES

1.19. Augšstilba kaula un gūžas locītavas lūzumi:

a) viena vai abu grozītāju atrāvums 10

b) galviņas vai kakliņa lūzums 20

c) kaula diafīzes lūzums bez novirzes 20

d) kaula diafīzes lūzums ar novirzi 25

e) locītaviedobuma lūzums 13

1.20. Augšstilba kaula lūzums ar neīstas locītavas izveidošanos, ne ātrāk kā 9 mēnešus pēc lūzuma (ja 
iepriekš izmaksāta atlīdzība par augšstilba lūzumu, tiek izmaksāta starpība starp atlīdzību par 
augšstilba lūzumu un atlīdzību par neīstas locītavas izveidošanos)

55

1.21. Ceļa locītavas veidojošo kaulu lūzumi:

a) kaula fragmentu atrāvums, epikondiļu lūzums, mazā liela kaula galviņas lūzums 5

b) ceļa locītavas skriemeļa, starpkondiļu izauguma, lielā liela kaula kondiļu lūzums 8

c) augšstilba distālās metafīzes, kondiļu lūzums kopā ar apakšstilba jebkura kaula proksimālu 
lūzumu

12

1.22. Apakšstilba lūzums:

a) mazā liela kaula lūzumu 5

b) lielā liela kaula lūzumu 10

c) abu kaulu lūzumu, mazā liela kaulu dubultlūzums, lielā liela kaula dubultlūzums 15

1.23. Apakšstilba kaulu lūzums ar neīstas locītavas izveidošanos, ne ātrāk kā 9 mēnešus pēc lūzuma 
(ja iepriekš izmaksāta atlīdzība par apakšstilba kaula lūzumu, tiek izmaksāta starpība starp 
atlīdzību par apakšstilba kaula lūzumu un atlīdzību par neīstas locītavas izveidošanos):

a) mazā liela kaula lūzums 10

b) lielā liela kaula lūzums 15

c) abu kaulu lūzums  20

1.24. Potītes lūzums:
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a) vienas potītes lūzums, lielā liela kaula distālās daļas lūzums 9

b) divu potīšu lūzums, starpkaulu sindesmozes plīsums 13

c) divu potīšu lūzumus ar lielā liela kaula distālās daļas lūzumu un sindesmozes pārrāvumu 20

1.25. Pēdas kaulu, metatarsālo kaulu lūzumi:

a) viena, divu kaulu lūzumi 5

b) trīs un vairāku kaulu lūzumi 12

c) neīstas locītavas izveidošanās, ne ātrāk kā 9 mēnešus pēc lūzuma (ja iepriekš izmaksāta 
atlīdzība par pēdas kaula lūzumu, tiek izmaksāta starpība starp atlīdzību par pēdas kaula 
lūzumu un atlīdzību par neīstas locītavas izveidošanos)

12

1.26. Kājas pirmā pirksta falangu lūzums 5

1.27. Kājas 2., 3., 4., 5. pirksta lūzumi 75 % no 1.26. punkta

2. Traumas

GALVASKAUSS, CENTRĀLĀS UN PERIFĒRĀS NERVU SISTĒMAS BOJĀJUMI

2.1. Galvas smadzeņu nervu perifērs traumatisks bojājums 15

2.2. Traumatiski asinsizplūdumi galvas smadzenēs:

a) subarachnoidāli 10

b) epidurāli 20

c) subdurāli un intracerebrāli 35

2.3. Galvas smadzeņu satricinājums:

a) ar ārstēšanos ambulatori 2

b) ar ārstēšanos stacionārā vismaz 7 dienas 3

c) ar ārstēšanos stacionārā 8 un vairāk dienas 5

2.4. Galvas smadzeņu kontūzija 15

2.5. Kakla, plecu, krustu, jostasvietas nervu pinumu traumatisks bojājums, kas izraisījis:

a) traumatisku pleksītu ar kustības funkciju ierobežojumiem 10

b) daļēju pinuma pārrāvumu 40

c) pilnīgu pinuma pārrāvumu 70

2.6. Nerva/-u pārrāvums:

a) plaukstas vai pēdas līmenī 8

b) apakšdelma, apakšstilba līmenī 20

c) augšdelma, elkoņa locītavas, augšstilba līmenī 40

2.7. Mugurkaula skriemeļu izmežģījums bez kustību traucējumiem (t.sk. astes kaula skriemeļu):

a) 1-2 skriemeļu 5

b) 3 un vairāk skriemeļu 6

2.8. Mugurkaula skriemeļu izmežģījums ar kustību traucējumiem (t.sk. astes kaula skriemeļu):

a) vieglas pakāpes 12

b) vidējas pakāpes 15

c) smagas pakāpes 20

2.9. Muguras smadzeņu traumatisks bojājums (t. sk. "zirga astes" bojājums), kas izraisījis:

a) satricinājumu, sasitumu 6

b) daļēju pārrāvumu, saspiedumu ar paliekošiem funkcionāliem traucējumiem 50

c) pilnīgu pārrāvumu 100

2.10. Mugurkaula starpskriemeļu diska izmežģījums, saišu plīsums 5

2.11. Smaga saindēšanās ar neirotropām indēm (t. sk. indīgas čūskas kodiena sekas), elektrotrauma, 
zibens trauma, stinguma krampji, pārtikas toksikoinfekcija, mehāniska svešķermeņa vai pārtikas 
asfiksija (smakšana):
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a) ar ārstēšanos ambulatori vismaz 7 dienas 2

b) ar ārstēšanos stacionārā vismaz 7 dienas 5

c) ar ārstēšanos stacionārā 8 un vairāk dienas 12

2.12. Atlīdzība par 2.11. punktu tiek izmaksāta ar nosacījumu, ka norādīto gadījumu rezultātā nav 
konkrētu orgānu bojājumu, kas minēti šajā tabulā. Ja tādi ir, tad atlīdzība tiek izmaksāta par 
attiecīgā orgāna bojājumu.

SEJAS UN MUTES DOBUMA BOJĀJUMI

2.13. Vienpusēja sejas nerva paralīze 12

2.14. Abpusēja sejas nerva paralīze 20

2.15. Trīszaru nerva traumatisks bojājums, izsaucot jušanas zudumu uz sejas 8

2.16. Žokļu izmežģījums 5

2.17. Zobu zaudējumi:

a) viena vai vairāku kronīšu atlūzums, mežģījums 2

b) 1 zoba zaudējums 4

c) 2-3 zobu zaudējums 8

d) 4-6 zobu zaudējums 15

e) 7-9 zobu zaudējums 20

f) 10 un vairāk zobu zaudējums 25

2.18. Apdrošināšanas atlīdzība par piena zobu zaudējumu bērniem no 5 gadu vecuma tiek izmaksāta 
50 % apmērā no 2.17. punktā uzrādītajiem atlīdzības apmēriem. Apdrošināšanas atlīdzība 
netiek izmaksāta par zobu zudumu vai bojājumu, kas iestājies ēšanas procesa laikā.

2.19. Mēles traumatisks bojājums:

a) ar paliekošiem jušanas vai funkcionāliem traucējumiem 5

b) ar daļēju mēles zaudējumu 30

c) ar pilnīgu mēles zaudējumu 80

ACS UN TĀS PALĪGORGĀNU BOJĀJUMI

2.20. Acs ābola traumatiski bojājumi, kas nav izraisījuši redzes asuma pazemināšanos:

a) vienā acī 3

b) abās acīs 5

2.21. Vienas acs akomodācijas paralīze 15

2.22. Vienas acs asaru izvadceļu bojājums 5

2.23. Acs ābola pulsējošais eksoftalms 20

2.24. Hemianopsija:

a) vienpusēja 15

b) abpusēja 20

2.25. Redzes lauka sašaurināšanās 10

2.26. Redzes zudums vai acs ābola zaudējums:

a) vienā acī 60

b) abās acīs 100

2.27. Redzes asuma pazemināšanās - apdrošināšanas atlīdzība tiek aprēķinātā saskaņā ar
Tabulu “Redzes asuma pazemināšanās traumas rezultātā”

AUSS UN AIZAUSS PAUGURA BOJĀJUMI

2.28. Auss gliemežnīcas traumatisks bojājums, kas izraisījis:

a) skrimšļa lūzumu, othematomu, rētainu deformāciju vai 1/3 auss gliemežnīcas zudumu 5

b) rētainu deformāciju vai 1/2 auss gliemežnīcas zudumu 10

c) pilnīgu auss gliemežnīcas zudumu 15
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2.29. Bungplēvītes plīsums (bez dzirdes traucējumiem) 5

2.30. Dzirdes zudums vienā ausī 15

2.31. Pilnīgs kurlums 30

2.32. Dzirdes pazemināšanās:

a) nesaprot runu no 1-3 m attāluma 5

b) nesaprot runu līdz 1 m attālumam 15

KAKLA UN KRŪŠUKURVJA IEKŠĒJO ORGĀNU BOJĀJUMI

2.33. Trahejas, balsenes traumatisks bojājums bez elpošanas un runas traucējumiem 8

2.34. Trahejas, balsenes traumatisks bojājums ar elpošanas, runas traucējumiem 12

2.35. Elpošanas orgānu (balsenes, trahejas, diafragmas, plaušu, bronhu) traumatisks bojājums, kura 
dēļ veikta torakotomija, bronhoskopija, torakoskopija, torakocentēze

15

2.36. Atlīdzība par 2.35. punktu netiek maksāta, ja sakarā ar krūšu kurvja ievainojumu izoperēta 
plauša vai tās daļa.

2.37. Plaušu traumatisks bojājums ar sekojošu:

a) plaušu daivas rezekciju 30

b) pulmonektomiju 50

2.38. Sirds, tās apvalku un lielo maģistrālo un perifēro asinsvadu traumatisks bojājums:

a) bez funkciju traucējumiem 10

b) ar perifērās asinsrites traucējumiem 20

c) ar maģistrālās asinsrites traucējumiem 30

d) ar sirds un asinsvadu paliekošu mazspēju 30

2.39.. Sirds un plaušu traumatisks bojājums:

a) bez orgānu funkciju traucējumiem pie fiziskas piepūles 15

b) mēreni orgānu funkciju traucējumi pie fiziskas piepūles 25

c) ievērojami orgānu funkciju traucējumi pie fiziskas piepūles 45

d) orgānu funkciju traucējumi miera stāvoklī 55

VĒDERA DOBUMA UN IEGURŅA IEKŠĒJO ORGĀNU BOJĀJUMI

2.40. Mutes dobuma, rīkles, barības vada, kuņģa traumatisks bojājums bez funkciju traucējumiem 5

2.41. Barības vada traumatisks bojājums, kas izraisījis:

  a) barības vada sašaurināšanos 25

  b) barības vada necaurlaidību, bet ne ātrāk kā 6 mēnešus pēc traumas. Ja vispirms veikta 
izmaksa par barības vada sašaurināšanos, tad tiek izmaksāta starpība.

100

2.42. Kuņģa, zarnu traumatisks bojājums, kas izraisījis:

  a)  rētainu sašaurinājumu 15

  b) daļēju orgāna izoperēšanu 40

  c) pilnīgu orgāna izoperēšanu 80

2.43. Aknu, žultspūšļa traumatisks bojājums:

  a) traumas vai nejaušas saindēšanās gadījumā bez ķirurģiskas ārstēšanas 8

  b) ar aknu ķirurģisku ārstēšanu 15

  c) ar aknu daļas izņemšanu 20

  d) ar žultspūšļa izņemšanu 15

2.44. Aizkuņģa dziedzera traumatisks bojājums:

  a) bez ķirurģiskas ārstēšanas 8

  b) ar ķirurģisku ārstēšanu 20

  c) ar aizkuņģa dziedzera mazspēju vai izoperēšanu 35

2.45. Liesas traumatisks bojājums:
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  a) plīsums bez ķirurģiskas ārstēšanas 5

  b) ar ķirurģisku ārstēšanu, izņemšanu 25

2.46. Vairogdziedzera traumatisks bojājums 20

2.47. Nieru traumatisks bojājums:

  a) bez ķirurģiskas ārstēšanas 5

  b) ar nieres daļas izoperēšanu 25

  c) ar nieres pilnīgu izoperēšanu 50

  d) ar sekojošu nieru mazspēju (punktu nepiemēro, ja izmaksa jau veikta par nieres pilnīgu vai 
daļēju izoperēšanu)

35

2.48. Urīnizvadsistēmas orgānu traumatisks bojājums:

  a) bez paliekošiem funkcijas traucējumiem 5

  b) ar urīnceļu sašaurināšanos 20

  c) urīnvada, urīnizvadkanāla necaurlaidību 40

  d) urīna nesaturēšanu 15

  e) urīnpūšļa plīsums 15

2.49. Mākslīgi veidota anālā atvere 80

2.50. Taisnās zarnas traumatisks bojājums ar sfinktera bojājumu un izkārnījumu nesaturēšanu 30

2.51. Vienas olnīcas, olvada zaudējums (līdz menopauzei) 15

2.52. Vienas olnīcas, olvada zaudējums (pēc menopauzes) 4

2.53. Abu olnīcu, olvadu zaudējums (līdz menopauzei) 30

2.54. Abu olnīcu, olvadu zaudējums (pēc menopauzes) 5

2.55. Dzemdes zaudējums:

  a) līdz 40 gadiem 50

  b) no 40 – 50 gadiem 30

  c) vairāk par 50 gadiem 15

2.56. Viena sēklinieka zaudējums 8

2.57. Abu sēklinieku zaudējums 30

2.58. Dzimumlocekļa zaudējums 65

2.59. Izvarošana 30

2.60. Priekšlaicīga grūtniecības pārtraukšana nelaimes gadījuma rezultātā 5

AUGŠĒJO EKSTREMITĀŠU BOJĀJUMI

2.61. Lāpstiņas locītavas, atslēgas kaula locītavas pārrāvums 5

2.62. Lāpstiņas kaula un atslēgas kaula savienojuma:

  a) plīsums vai mežģījums 5

  b) pilnīgs pārrāvums 8

2.63. Atslēgas kaula un krūšu kaula savienojuma:

  a) plīsums vai mežģījums 5

  b) pilnīgs pārrāvums 10

2.64. Pleca locītavas traumatisks bojājums, izraisot:

  a) pleca izmežģījumu 8

  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.)

15

  c) pleca pinuma nervu paralīzi 45

  d) saišu bojājumus, locītavas somiņas pārrāvumu 8
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2.65. Pleca locītavas traumatisks bojājums ar sekojošu locītavas nekustīgumu, patoloģisku kustīgumu 
ne ātrāk kā 3 mēnešus pēc traumas

25

2.66. Augšējās ekstremitātes zaudējums pleca līmenī 80

2.67. Abu augšējo ekstremitāšu zaudējums pleca līmenī 100

2.68. Spieķa nerva paralīze 35

2.69. Elkoņa locītavas traumatisks bojājums, izraisot  elkoņa locītavas izmežģījumu, saišu bojājumu 8

2.70. Elkoņa locītavas traumatisks bojājums, izraisot locītavas nekustīgumu, patoloģisku kustīgumu 25

2.71. Elkoņa nerva paralīze 30

2.72. Vidus nerva paralīze 35

2.73. Apakšdelma zaudējums 60

2.74. Abu apakšdelmu zaudējums vai vienīgā apakšdelma zaudējums 100

2.75. Plaukstas pamata locītavas traumatisks bojājums, izraisot izmežģījumu, saišu bojājumu 5

2.76. Plaukstas perilunārs mežģījums 12

2.77. Plaukstas pamata locītavas traumatisks bojājums ar sekojošu locītavas nekustīgumu, patoloģisku 
kustīgumu

20

2.78. Plaukstas zaudējums 40

2.79. Abu plaukstu vai vienīgās plaukstas zaudējums 100

2.80. Īkšķa traumatisks bojājums, izraisot:

  a) izmežģījumu, cīpslas bojājumu, locītavas kapsulas pārrāvumu 4

  b) naga, naga falangas zaudējumu (t. sk. tā ķirurģiska noņemšana traumas seku rezultātā) 2

  c) divu falangu zaudējumu 10

  d) pirksta zaudējumu 20

  e) pirksta zaudējumu kopā ar metakarpālā kaula zaudējumu 25

2.81. Īkšķa traumatisks bojājums ar sekojošu nekustīgumu:

  a) vienā locītavā 5

  b) vairākās locītavās 10

2.82. Pārējo pirkstu traumatisku bojājumu gadījumā izmaksā 75 % no 2.80 – 2.81. punktiem

2.83. Visu pirkstu zaudējums 50

APAKŠĒJO EKSTREMITĀŠU BOJĀJUMI

2.84. Gūžas locītavas traumatisks bojājums, izraisot izmežģījumu, saišu bojājumus 12

2.85. Gūžas locītavas traumatisks bojājums, izraisot:

  a) locītavas nekustīgumu 30

  b) nestabilu locītavu 40

  c) endoprotezēšanu 35

2.86. Apakšējās ekstremitātes zaudējums augšstilba līmenī 70

2.87. Abu vai vienīgās apakšējās ekstremitātes zaudējums augšstilba līmenī 100

2.88. Ciskas nerva paralīze 20

2.89. Ceļa locītavas traumatisks bojājums, izraisot:

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

3

  b) saišu pārrāvumu, menisku plīsums 4

2.90. Ceļa locītavas traumatisks bojājums, izraisot:

  a) locītavas nekustīgumu 30

  b) ceļa locītavas nestabilitāti 35

2.91. Apakšstilba zaudējums 60

2.92. Abu apakšstilbu vai vienīgā apakšstilba zaudējums 100
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2.93. Kopējā fibulārā nerva paralīze 15

2.94. Pēdas kaulu mežģījums, saišu bojājumi 3

2.95. Pēdas locītavas traumatisks bojājums, izraisot:

  a) izmežģījumu, saišu sastiepumu 3

  b) saišu pārrāvumu 5

  c) locītavas nekustīgumu 20

  d) nestabilu apakšstilba un pēdas locītavu 50

2.96. Ahileja cīpslas traumatisks bojājums:

  a) ārstējot konservatīvi 8

  b) ārstējot operatīvi 15

2.97. Pēdas zaudējums 50

2.98. Abu pēdu vai vienīgās pēdas zaudējums 100

2.99. Visu pirkstu, metatarsālo kaulu zaudējums 30

2.100. Pirmā pirksta traumatisks bojājums, izraisot:

  a) naga, naga falangas zaudējumu 5

  b) pirksta zaudējumu 10

  c) cīpslas bojājumu 4

  d) mežģījumu 5

2.101. 2., 3., 4., 5. pirksta traumatiski bojājumi 75 % no 2.100. punkta

2.102. Divu pirkstu zaudējums 8

2.103. Trīs, četru pirkstu zaudējums 20

MĪKSTO AUDU BOJĀJUMI

2.104. Mīksto audu traumatisks bojājums sejā, kakla priekšējā virsmā, sānu kakla virsmā, pazodē, ausu 
gliemežnīcās, kas radījis:

  a) brūci līdz 5 cm 5

  b) vairākas brūces vai vienu vismaz 6 cm lielu brūci (vairāku brūču gadījumā izmēri summējas) 10

  c) sejas izkropļojumu 40

2.105. Sejas izkropļojums 2.104. punkta izpratnē ir sejas dabiskā izskata izmaiņas mehāniskas, 
ķīmiskas, termiskas vai vardarbīgas iedarbības rezultātā.

2.106. Sejas  kaulu lūzuma gadījumā ar fragmentu novirzi (atklāta repozīcija) kā rezultātā sejā radusies 
rēta, atlīdzību izmaksā gan par lūzumu, gan par brūci.

2.107. Mīksto audu traumatisks bojājums galvas matainajā daļā, uz ķermeņa, ekstremitātēm, kas 
radījis:

  a) vienu vai vairākas brūces līdz 5 cm (vairāku brūču gadījumā izmēri summējas) 2

  b) vienu vai vairākas brūces no 6 cm (vairāku brūču gadījumā izmēri summējas) 5

2.108. Slēgts mīksto audu traumatisks bojājums, kas izraisījis muskuļu trūci vai plīsumu, orgānu vai 
saišu plīsumu, pārrāvumu, sastiepumu rašanos, pēctraumatisku periostītu, perihondrītu, 
saišu un cīpslu pilnīgu vai daļēju pārrāvumu, muskuļu vai fascijas transplantāta ņemšanu 
plastiskai operācijai sakarā ar traumu, kā arī svešķermeņa neizņemšanu no mīkstiem audiem, 
neuzsūkusies hematoma (ne agrāk kā 1 mēnesi pēc traumas).

5

CITI TRAUMATISKI BOJĀJUMI

2.109. Traumatisks bojājums, par kuru tiek izmaksāta atlīdzība par kādu šīs tabulas punktu, ar 
sekojošu tromboflebītu, osteomielītu, tai skaitā hematogēnu osteomielītu (ne ātrāk kā 6 
mēneši pēc traumas)

8

2.110. Traumatisks, hemorāģisks, anafilaktisks šoks traumas rezultātā. Saspieduma sindroms. Tauku 
embolija.

8

2.111. Vēdera dobuma traumatisks bojājums, kura dēļ veikta laparotomija vai laparoskopija 2

2.112. Ar trakumsērgu inficēta dzīvnieka kodums 15
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APDEGUMI UN APSALDĒJUMI

2.113. I pakāpes apdegums, kas aizņem vairāk par 5% no ķermeņa virsmas 2

2.114. Galvas, mutes dobuma un kakla apdegums, apsaldējums:

  a) II pakāpe 8

  b) III pakāpe 60

  c) IV pakāpe 70

  d) elpošanas ceļu apdegumi (arī ķīmiskie) 5

2.115. Ķermeņa, ekstremitāšu apdegums, apsaldējums - II pakāpe ar ārstēšanos (ambulatori, 
stacionārā) ne mazāk kā 8 dienas:

   a) līdz 10% no ķermeņa virsmas 8

   b) no 11 līdz 20% no ķermeņa virsmas 15

   c) no 21 līdz 40% no ķermeņa virsmas 30

   d) vairāk par 41% no ķermeņa virsmas 40

2.116. Ķermeņa, ekstremitāšu apdegums, apsaldējums -III-IV pakāpe ar ārstēšanos (ambulatori, 
stacionārā) ne mazāk kā 8 dienas:

   a) līdz 1% no ķermeņa virsmas 8

   b) no 2 līdz 5% no ķermeņa virsmas 12

   c) no 6 līdz 10% no ķermeņa virsmas 25

   d) no 11 līdz 20% no ķermeņa virsmas 35

   e) no 21 līdz 30% no ķermeņa virsmas 60

   f) vairāk par 30% no ķermeņa virsmas 80

2.117. Elektrotraumas ar kontaktapdegumiem atbilst attiecīgi III-IV apdegumu pakāpei

2.118. Apdeguma slimība, intoksikācija, apdeguma šoks 10

2.119. Punktos 2.113., 2.115. un 2.116. norādītās 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 3. pirksta naga falangas 
virsotnei un 2. - 5. plaukstas kaulu galviņu līmenī bez pirmā pirksta

2. Tabula “Redzes asuma pazemināšanās traumas rezultātā”.

Redzes asums

Pirms 
traumas Pēc traumas

Apdrošināšanas 
atlīdzība, %

1 0.6 - 0.9 5

0.4 - 0.5 10

0.2 - 0.3 15

0.1 40

0.0 50

0.9 0.6 - 0.8 5

0.4 - 0.5 10

0.2 - 0.3 15

0.1 40

0.0 50
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0.8 0.6 - 0.7 5

0.4 - 0.5 10

0.2 - 0.3 15

0.1 30

0.0 50

0.7 0.4 - 0.6 5

0.2 - 0.3 10

0.1 30

0.0 40

0.6 0.4 - 0.5 5

0.2 - 0.3 10

0.1 15

0.0 25

0.5 0.3 - 0.4 5

0.1 - 0.2 10

0.0 20

0.4 0.2 - 0.3 5

0.1 10

0.0 20

0.3 0.2 5

0.1 10

0.0 20

0.2 0.1 5

0.0 20

0.1 0.0 20

3. Šim pielikumam ir saistoši visi nosacījumi, kas ir atrunāti 
Compensa nelaimes gadījumu apdrošināšanas noteikumos 
Nr. NGA. 1.1.19., t.sk. termini, izņēmumi, Apdrošinātā, 
Apdrošinājuma ņēmēja un Apdrošinātāja pienākumi, 
apdrošināšanas atlīdzības izmaksas principi u.c..


