
   1 

Paliekošas invaliditātes apdrošināšanas atlīdzības  
noteikšanas principi* 

Spēkā no 2018.gada 1.aprīļa 
 

Neatgriezenisks sakropļojums 
Apdrošināšanas 
atlīdzība % no 
Apdrošinājuma 

summas 
1. Pleca joslas, augšdelma, apakšdelma, plaukstas un pirkstu 
traumas 
1.1. Augšdelma amputācija:  
1.1.1. jebkurā augšdelma līmenī 70  
1.1.2. ar lāpstiņu, atslēgas kaulu vai to daļu 75  
1.2. Kustīguma ierobežojums pleca joslā. Neīsta locītava: 
1.2.1. Pleca joslas ierobežots kustīgums. Neīsta 
locītava. 

20 

1.2.2. Pleca joslas ankiloze (nekustīgums) 30 
1.2.3. Pleca locītavas patoloģisks kustīgums pēc 
pleca kaula vai lāpstiņas rezekcijas 

30 

1.2.4. Pleca locītavas kontraktūra (kustīguma 
ierobežojums) 

20 

1.3. Augšdelma kaula neīsta locītava 40 
1.4. Kustīguma ierobežojums elkoņa locītavā: 
1.4.1. Elkoņa kaula patoloģisks kustīgums pēc 
elkoņa locītavu veidojošo kaulu rezekcijas 

45 

1.4.2. Elkoņa locītavas ankiloze (nekustīgums) 30 
1.4.3. Elkoņa locītavas kontraktūra (kustīguma 
ierobežojums) 

20 

1.5. Apakšdelma amputācija. Neīsta locītava. 
1.5.1. Apakšdelma amputācija jebkurā līmenī 60  
1.5.2. Amputācija elkoņa locītavas līmenī 65 
1.5.3. Apakšdelma abu kaulu neīsta locītava 25 
1.6. Kustīguma ierobežojums elkoņa un plaukstas 
locītavās 

20 

1.7. Plaukstas amputācija 55  
1.8. Kustīguma ierobežojums plaukstas locītavā. Neīsta locītava. 
1.8.1. Plaukstas locītavas ankiloze (nekustīgums) 30 
1.8.2. Plaukstas locītavas kontraktūra (kustīguma 
ierobežojums) 

15 

1.8.3. Karpālo vai metakarpālo kaulu neīsta locītava 10 
1.9. Plaukstas I pirksta amputācija: 
1.9.1. naga falangas līmenī 8 
1.9.2. starpfalangu locītavas līmenī (naga falangas 
zudums) 

10 

1.9.3. pamata falangas, metakarpālā kaula – pamata 
falangas locītavas līmenī 

15 

1.9.4. ar metakarpālo kaulu vai tā daļu 20 
1.10. Plaukstas viena pirksta (II, III, IV, V) 
amputācija: 

5-15, bet  
ne vairāk kā 30 

1.10.1. naga falangas līmenī (falangas zudums) 5 
1.10.2. vidus falangas līmenī (2 falangu zudums) 7 
1.10.3. pamata falangas līmenī (pirksta zudums) 12 
1.10.4. ar metakarpalā kaula daļu 15 
2. Iegurņa, augšstilba, apakšstilba, pēdas un pirkstu traumas 
2.1. Amputācija gūžas locītavā 75 
2.2. Kustīguma ierobežojums gūžas locītavā: 
2.2.1. Iegurņa funkciju traucējumi pēc kaulu 
lūzuma vai kaulu savienojuma plīsuma 

40 

2.2.2. Gūžas locītavas ankiloze (nekustīgums) 40 
2.2.3. Gūžas locītavas kontraktūra (kustīguma 
ierobežojums) 

40 

2.3. Augšstilba amputācija  70  
2.4. Augšstilba kaula neīsta locītava 50 
2.5. Kustīguma ierobežojums ceļa locītavā: 
2.5.1. Ceļa locītavas ankiloze (nekustīgums) 35 
2.5.2. Ceļa locītavas kontraktūra (kustīguma 
ierobežojums) 

25 

2.6. Apakšstilba amputācija: 
2.6.1. ceļa locītavā 50  
2.6.2. amputācijas stumbrs 55  
2.7. Apakšstilba kaulu neīsta locītava 25 
2.8. Pēdas kaulu amputācija: 
2.8.1. metatarsofalangeālo locītavu līmenī (visu 
pirkstu zudums) 

20 

2.8.2. pleznas kaulu vai pēdas pamata kaulu līmenī 30 

2.8.3. veltņa kaula, papēža kaula līmenī (pēdas 
zudums) 

40 

2.9. Kustīguma ierobežojums pēdas locītavā: 
2.9.1. Patoloģisks kustīgums pēdas locītavā 15 

2.9.2. Pēdas locītavas ankiloze (nekustīgums) 20 

2.9.3. Pēdas locītavas kontraktūra (kustīguma 
ierobežojums) 

15 

2.10. Pēdas deformācija ar mēreniem balsta un 
kustību funkciju traucējumiem 

15 

2.11. Pēdas I pirksta amputācija: 
2.11.1. naga falangas līmenī (naga falangas 
zudums) 

5 

2.11.2. pamata falangas līmenī (pirksta zudums) 8 
2.12. Pēdas viena pirksta (II, III, IV, V) amputācija 3–5, bet  

ne vairāk kā 10 
2.12.1. naga falangas vai vidusfalangu līmenī 3 
2.12.2. pamata falangas līmenī (pirkstu zudums) 5 
3. Nervu sistēmas bojājums (traumatisks, toksisks), kas izraisījis 
vienas vai vairāku ekstremitāšu (rokas, kājas) parēzes, paralīzes, 
kustību koordinācijas vai iegurņa orgānu darbības traucējumus 
3.1. augšējās vai apakšējās ekstremitātes 
monoparēzi 

20 

3.2. paraparēzi vai hemiparēzi (abu augšējo vai abu 
apakšējo, vai labās vai kreisās puses abu 
ekstremitāšu parēzi 

35 

3.3. monoplēģiju (vienas ekstremitates paralīzi) 50 
3.4. tetraparēzi (abu augšējo un abu apakšējo 
ekstremitāšu parēzi), kustību koordinācijas 
traucējumus, plānprātību (demenci) 

60 

3.5. hemiplēģiju, paraplēģiju vai tetraplēģiju,, 
iegurņa orgānu darbības traucējumus 

80 

4. Acu traumas 
4.1. Pilnīgs aklums ar vienu aci  50  
4.2. Redzes asuma samazinājums traumas dēļ vienā 
acī 
Piezīme: Koriģētais redzes asums līdz traumai – 
redzes asums, kas ir pēdejais dokumentetais redzes 
asums pirms traumas. Ja redzes asumu pirms 
traumas nav iespējams dokumentali pierādīt, tiek 
pieņemts, ka koriģētais redzes asums pirms traumas 
ir bijis 1,0) 

10-40 

4.3. Vienas acs akomodācijas paralīze 15 
5. Pilnīgs kurlums ar vienu ausi 25 
6. Vienīgās ekstremitātes, pilnīgs redzes, dzirdes 
vai runas spēju zudums 

100  

7. Elpošanas sistēmas traumas (deguns, rīkle, balsene, plaušas) 
7.1. Pilns deguna trūkums (kaula, skrimšļa un 
mīksto audu) 

60 

7.2. Rīkles vai balsenes funkciju traucējumi to 
bojājumu dēļ: pastāvīga traheostoma un afonija 
(balss zudums) 

50 

7.3. Atlieku izmaiņas pēc plaušu bojājumiem ar 
elpošanas nepietiekamību. Pulmektomija. 

50 

7.4. Krūškurvja deformācija ar elpošanas mazspēju 
pēc traumas 

70 

8. Gremošanas sistēmas traumas (žokļa kauli, barības vads, kuņģis, 
zarnas, aknas) 
8.1. Augšžokļa vai apakšžokļa pilnīgs zudums ar 
košļāšanas funkcijas traucējumiem 

60 

8.2. Mēles zudums 60 
8.3. Rīkles vai barības vada sašaurinājums pēc 
apdeguma vai ievainojuma 

60 

8.4. Kuņģa – zarnu trakta funkciju traucējumi: 
saauguma slimība; zarnu fistulas, stomas 

60 

8.5. Aknu traumatisks bojājums ar aknu funkciju 
traucējumiem 

60 

8.6. Kuņģa bojājums ar sekojošu kuņģa rezekciju 
(gastrektomija) 

60 

8.7. Tievo vai resno zarnu rezekcija traumas 
rezultātā 

60 
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9. Uroģenitālās sistēmas traumas (urīnizvadsistēma, nieres, 
dzimumorgāni) 
9.1. Nieres izņemšana ar nepieciešamu nieres 
funkciju aizstājējterapiju (dialīze) 

90 

9.2. Urīnvada vai urīnizvadkanāla necaurlaidība 
(regulāra kateterizācija) vai uroģenitālā fistula 
(urīna nesaturēšana), pastāvīgais kateters 

65 

9.3. Abu olnīcu, vienīgās olnīcas, abu olvadu, 
vienīgā olvada, abu sēklinieku vai vienīgā 
sēklinieka, vai daļēju/pilnīgu dzimumlocekļa 
zudumu 

100 

9.4. Dzemdes amputācija traumas dēļ  50-100 
10. Rētas sejas vai kakla priekšējā, sānu virsmā, sejas izkropļojums 

Rētas sejas vai kakla priekšējā, sānu virsmā (sejas 
izkropļojums) 
Piezīme: Sejas izkropļojums ir izteiktas cilvēka sejas 
izskata izmaiņas mehaniskas, ķīmiskas, termiskas 
vai citas iedarbības rezultātā 

20 

*Apdrošin āšanas atlīdzība tiek noteikta attiecīgajos AAS „CBL 
Life” apdrošin āšanas noteikumos norādīto % no Apdrošinājuma 
summas ietvaros 

 


