Nelaimes gadījumu apdrošināšanas noteikumu Nr. NGA17
pielikums “Kaulu lūzumi un traumas (2. tabula)”
Spēkā no 2018. gada 1. marta.
Apdrošin.
atlīdzība, %

Lūzums vai trauma

Lūzums vai trauma

KAULU LŪZUMI
Galvas kaulu un kakla daļas lūzumi

Apdrošin.
atlīdzība, %

Plaukstas locītavas virsmu lūzums

5

2

Plaukstas pamata (karpālo) kaulu lūzums
(izņemot laivveida kaulu)

3

Zoba traumatisks lūzums (skaits – par katru zobu)
Deguna kaula lūzums

2

Laivveida kaula lūzums

4

Apakšžokļa lūzums

2

Delnas (metakarpālā) kaula lūzums

3

Vienas orbītas lūzums

4

Rokas I pirksta kaula lūzums

2

8

Rokas viena II-V pirksta kaula lūzums

1

Viena vaiga kaula lūzums

4

Rokas vairāku II-V pirksta kaulu lūzumi

2

Abu vaiga kaulu lūzums

8

Augšžokļa lūzums

4

Abu orbītu lūzums

Jostas daļas un iegurņa kaulu lūzumi
Jostas daļas skriemeļa lūzums L1-L5

5

Galvaskausa velves lūzums

10

Jostas daļas vairāku skriemeļu lūzums L1-L5

Galvaskausa pamatnes lūzums

15

Jostas daļas viena starpskriemeļu diska plīsums

3

25

Jostas daļas vairāku starpskriemeļu disku plīsums

6

Vairāku galvaskausa pamatnes kaulu lūzumi

10

Kakla daļas viena skriemeļa lūzums C1-C7

4

Krustu kaula lūzums

7

Kakla daļas vairāku skriemeļu lūzumi C1-C7

7

Astes kaula lūzums

3

Kakla daļas viena starpskriemeļu diska plīsums

3

Iegurņa zarnu kaula lūzums

5

Kakla daļas vairāku starpskriemeļu disku plīsumi

6

Iegurņa kaunuma kaula lūzums

Krūšu kurvja lūzumi
Krūšu kaula lūzums

4

Vienas ribas lūzums

1

Vairāku ribu lūzumi
Viens krūšu kurvja skriemeļa lūzums Th1-Th12
Vairāku krūšu kurvja skriemeļu lūzumi Th1-Th12

5

Locītaviedobuma (acetabulum) lūzums

12

Vairāku iegurņa kaulu lūzumi

12

Gūžas un augšstilba kaula lūzumi

2

Gūžas kakliņa lūzums

15

5

Gūžas pertrohantērs lūzums
(augšstilba kaula augšējā daļa)

15

10
3

Gūžas subtrohantērs lūzums
(augšstilba kaula augšējā daļa)

15

Viena starpskriemeļu diska plīsums
Vairāku starpskriemeļu disku plīsumi

6

Augšstilba kaula vidusdaļas lūzums

20

Augšstilba kaula apakšējās daļas lūzums
(ceļa locītavu neskarošs)

20

Augšstilba kaula dubultlūzums

25

Augšstilba kaula ceļa locītavas lūzums

10

Pleca un augšdelma lūzumi
Lāpstiņas kaula lūzums

3

Abu lāpstiņu kaulu lūzums

5

Atslēgas kaula lūzums

3

Augšdelma kaula augšējā gala locītavas lūzums

15

Augšdelma kaula lūzums

10

Augšdelma kaula dubultlūzums

15

Ceļa locītavas un apakšstilba kaulu lūzumi

Elkoņa, apakšdelma un plaukstas kaulu lūzumi

Meniska lūzums

3

Patellas kaula lūzums

4

Ceļa locītavas kondiļu lūzums

4

Ceļa locītavas apakšstilba lielā liela kaula lūzums

Elkoņa locītavas triju kaulu lūzums

15

Elkoņa locītavas divu kaulu lūzums

10

Elkoņa locītavas viena kaula lūzums

7

Elkoņa kaula lūzums bez dislokācijas

5

Elkoņa kaula lūzums ar dislokāciju

7

Elkoņa kaula īlenveida izauguma lūzums

3

Spieķa kaula lūzums bez dislokācijas

5

Spieķa kaula lūzums ar dislokāciju

7

Spieķa kaula apakšējā gala lūzums

3

Spieķa kaula īlenveida izauguma lūzums
Rokas apakšdelma abu kaulu lūzums

Apakšstilba lielā liela kaula lūzums
Apakšstilba lielā liela kaula dubultlūzums
Apakšstilba mazā liela kaula lūzums

10
5
10
5

Apakšstilba mazā liela kaula dubultlūzums

10

Apakšstilba abu kaulu lūzums

10

Pēdas un pēdas locītavas kaulu lūzumi
Mediālās (vienas) potītes lūzums

5

Laterālās (vienas) potītes lūzums

5
5

2

Apakšstilba apakšējās mugurējās daļas lūzums
(mugurējā potīte)

7

Vienas pēdas divu potīšu lūzums

8

1
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Vienas pēdas triju potīšu lūzums

12

Pēdas papēža kaula lūzums

6

Pēdas pamata kaula lūzums

2

Vairāku pēdas pamata kaulu lūzums

6

Viena pēdas pleznas kaula lūzums

2

Vairāku pēdas pleznas kaulu lūzumi

6

Viena pēdas pirksta lūzums

1

Vairāku pēdas pirkstu lūzumi

2

Apdrošin.
atlīdzība, %

Lūzums vai trauma
MUSKUĻU UN CĪPSLU BOJĀJUMI

MEŽĢĪJUMI

Viena muskuļa vai cīpslas bojājums vai cīpslas
atrāvums ar kaula fragmentu bez operācijas (ne
sastiepums)

2

Viena muskuļa vai cīpslas bojājums vai cīpslas atrāvums ar kaula fragmentu ar operāciju (ne sastiepums)

3

Ahilleja cīpslas bojājums vai bicepsa cīpslas bojājums
bez operācijas (ne sastiepums)

5

Ahilleja cīpslas bojājums vai bicepsa cīpslas bojājums
ar operāciju (ne sastiepums)

7

ORGĀNU BOJĀJUMI

Galvas un kakla daļas mežģījumi
Žokļa mežģījums

1

Citas galvas daļas mežģījums

1

Kakla daļas viena skriemeļa mežģījums C1-C7

3

Kakla daļas vairāku skriemeļu mežģījums C1-C7

5

Atkārtots kakla daļas viena skriemeļa mežģījums

2

Atkārtots kakla daļas vairāku skriemeļu mežģījums

4

Galvas daļas orgānu bojājumi

Krūšu kurvja, pleca un augšdelma mežģījumi

Galvas smadzeņu satricinājums (ārstē ambulatori)

1

Galvas smadzeņu satricinājums
(ārstē stacionāri no 24 stundām līdz 6 dienām)

2

Galvas smadzeņu satricinājums
(ārstē stacionāri no 7 dienām līdz 14 dienām)

3

Galvas smadzeņu satricinājums
(ārstē stacionāri vairāk nekā 14 dienas)

4

Galvas smadzeņu kontūzija

15

Viens krūšu kurvja skriemeļa mežģījums Th1-Th12

3

Galvas smadzeņu nerva bojājums

Vairāku krūšu kurvja skriemeļu mežģījums Th1-Th12

5

Intrakraniāli asinsizplūdumi – epidurāla hematoma

10

Atkārtots viena krūšu kurvja skriemeļa mežģījums

2
4

Intrakraniāli asinsizplūdumi – subarahnoidāla
hematoma

15

Atkārtots vairāku krūšu kurvja skriemeļu mežģījums
Pleca locītavas mežģījums

4

Intrakraniāli asinsizplūdumi – subdurāla hematoma

20

Vienas puses lāpstiņas un atslēgas kaula locītavas
mežģījums

2

Intrakraniāli asinsizplūdumi – intracerebrāla
hematoma

25

Vienas puses atslēgas kaula un krūšu kaula mežģījums

2

Vienas acs bojājums bez redzes asuma
pazemināšanās

Elkoņa, apakšdelma, plaukstas kaulu mežģījumi
Elkoņa locītavas mežģījums

3

Vienas acs bojājums ar redzes asuma pazemināšanos
ne ātrāk kā 2 mēnešus pēc traumas

Spieķa kaula galviņas mežģījums

3

Vienas acs asaru izvadceļu bojājums

Plaukstas locītavas mežģījums
(izņemot perilunāru mežģījumu)

3

Vienas acs akomodācijas paralīze

Plaukstas locītavas perilunārs mežģījums

6

Vienas auss bojājums bez dzirdes pazemināšanās
(arī bungplēvītes bojājums)

Rokas viena pirksta mežģījums

1

Rokas vairāku pirkstu mežģījums

2

Vienas auss bojājums ar dzirdes pazemināšanos ne
ātrāk kā 2 mēnešus pēc traumas

Viena jostas daļas skriemeļa mežģījums L1-L5

4

Vairāku jostas daļas skriemeļu mežģījums L1-L5

8

Atkārtots vairāku jostas daļas skriemeļu mežģījums
Krustu kaula un zarnu kaula savienojuma plīsums

Muguras smadzeņu satricinājums
Mēles bojājums bez operācijas

3
7
10

Krustu kaula un astes kaula savienojuma plīsums

10

Kaunuma kaula (simfīzes) savienojuma plīsums

10

Gūžas locītavas mežģījums

6

Ceļa locītavas, apakšstilba, pēdas un pēdas locītavas kaulu
mežģījumi
Ceļa locītavas mežģījums, saišu plīsums

4

Atkārtots ceļa locītavas mežģījums, saišu plīsums

2

Pēdas locītavas mežģījums

2

Pēdas viena pirksta locītavas mežģījums
Pēdas vairāku pirkstu locītavu mežģījums

5
10
5
10
3
10

Kakla un krūšu daļas orgānu bojājumi

Jostas daļas, iegurņa, gūžas un augšstilba kaula mežģījumi

Atkārtots viena jostas daļas skriemeļa mežģījums

7

1
0,5

Mēles bojājums ar operāciju

5

Rīkles, vairogdziedzera bojājums bez operācijas

3

Rīkles, vairogdziedzera bojājums ar operāciju

5

Balsenes, barības vada kakla daļas bojājums
bez operācijas

3

Balsenes, barības vada kakla daļas bojājums ar
operāciju

30

Miega vai mugurkaula artērijas bojājums

20

Ārējās vai iekšējās jūga vēnas bojājums

20

Plaušu, trahejas, sirds, diafragmas bojājums
bez operācijas

5
20

1

Plaušu, trahejas, sirds, diafragmas bojājums ar
operāciju (torakocentēze, torakoskopija, torakotomija,
traheostomija, bronhoskopija, perikardocentēze)

1,5

Aortas, augšējās vai apakšējās dobās vēnas bojājums

20

2
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Vēdera dobuma un iegurņa orgānu bojājumi
Kuņģa, zarnu, nieres, aizkuņģa dziedzera bojājums
bez operācijas

3

Kuņģa, zarnu, nieres, aizkuņģa dziedzera bojājums
ar operāciju – daļēja orgāna izņemšana

10

Kuņģa, zarnu, nieres, aizkuņģa dziedzera bojājums
ar operāciju – pilnīga orgāna izņemšana

20

Aknas bojājums bez operācijas

10

Aknas bojājums ar operāciju

30

Liesas, žultspūšļa bojājums bez operācijas

5

Liesas, žultspūšļa bojājums ar operāciju –
orgāna izņemšanu

10

Traumatiska trūce vēdera priekšējā sienā, diafragmā

3

Smaguma celšanas rezultātā radusies trūce

1

Urīnpūšļa, urīnvada, urīnizvadkanālu bojājums
bez operācijas

3

Urīnpūšļa, urīnvada, urīnizvadkanālu bojājums
ar operāciju

10

Dzimumorgānu bojājumi sievietēm
(bez orgānu zaudējuma) (olnīcas, olvadi, dzemde,
maksts ārējie dzimumorgāni) bez operācijas

3

Dzimumorgānu bojājumi sievietēm
(bez orgānu zaudējuma) (olnīcas, olvadi, dzemde,
maksts ārējie dzimumorgāni) ar operāciju

10

Dzimumorgānu bojājumi vīriešiem (bez orgānu
zaudējuma) (sēklinieki, sēklas piedēkļi, sēklas vadi,
ārējie dzimumorgāni) bez operācijas

3

Dzimumorgānu bojājumi vīriešiem (bez orgānu
zaudējuma) (sēklinieki, sēklas piedēkļi, sēklas vadi,
ārējie dzimumorgāni) ar operāciju

10

Plaukstas dziļā vai virspusējā asinsvadu loka bojājums

10

Plaukstas vai pirkstu iekšējās (volārās) virsmas jušanas
nerva bojājums

5

Gūžas, apakšstilba un pēdas orgānu bojājumi
Ciskas, paceles vai apakšstilba artēriju
un/vai vēnu bojājums

4

N. femoralis vai N. ischiadicus nerva kontūzija,
nospiedums, saspiedums

4

N. Tibialis posterior nerva vai N. peroneus profundus
nerva kontūzija, nospiedums, saspiedums

10

Pēdas augšējās vai apakšējās virsmas asinsvadu loka
bojājums

5

Pēdas vai pirkstu iekšējās (plantārās) virsmas jušanas
nerva bojājums

1

Svešķermeņi
Svešķermenis acs ārējās daļās, ausī, elpceļos,
gremošanas traktā, uroģenitālajā sistēmā

1

BRŪCES
Viena brūce sejā līdz 3 cm (ar uzliktām šuvēm)

2

Viena brūce sejā virs 3 cm (ar uzliktām šuvēm)

4

Vairākas brūces sejā līdz 3 cm (ar uzliktām šuvēm)

4

Vairākas brūces sejā virs 3 cm (ar uzliktām šuvēm)

6

Viena brūce ķermenī līdz 3 cm (ar uzliktām šuvēm)

0,5

Vairākas brūces ķermenī līdz 3 cm (ar uzliktām šuvēm)

1

Viena brūce ķermenī virs 3 cm (ar uzliktām šuvēm)

1

Vairākas brūces ķermenī virs 3 cm (ar uzliktām šuvēm)

2

Viena pirksta naga gultnes bojājums
Vairāku pirkstu naga gultnes bojājums

Pleca, augšdelma, elkoņa, apakšdelma un plaukstas orgānu
bojājumi
Pleca joslas vai augšdelma artēriju un/vai vēnu
bojājums

Apdrošin.
atlīdzība, %
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0,5
1

VIRSPUSĒJI ĶERMEŅA IEVAINOJUMI, SASTIEPUMI
Muskuļu, locītavu virspusējs ievainojums, sastiepums

10

Pleca joslas nerva kontūzija, nospiedums, saspiedums

4

Spieķa kaula vai elkoņa kaula artēriju un/vai vēnu
bojājums; N medianus, N ulnaris vai N radialis nerva
kontūzija

4

Vairāku muskuļu, locītavu virspusējs ievainojums,
sastiepums
Virspusēji ķermeņa ievainojumi, neuzsūkusies hematoma (ne mazāka par 1 % no ķermeņa virsmas)*
*1 % no ķermeņa virsmas atbilst jūsu plaukstas lielumam

3

0,5
1
0,5

