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Saņēmējs
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Fiziska persona

-
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Apraksts:

Lēmumu par pabalsta piešķiršanu VSAA pieņem mēneša laikā pēc iesnieguma un visas piešķiršanai nepieciešamās informācijas
saņemšanas.

Saņemt pakalpojumu

Klātienē

Valsts sociālo pabalstu izmaksā Černobiļas atomelektrostacijas (AES) avārijas seku likvidēšanas dalībniekam, kam ir noteikta
invaliditāte Černobiļas AES avārijas seku likvidēšanas darbu veikšanas dēļ.
Pabalstu izmaksā arī mirušā avārijas seku likvidēšanas dalībnieka ģimenei, pārdzīvojušam laulātajam, vecākiem un mazbērniem, ja
viņi ir bijuši mirušā apgādībā.

Procesa apraksts

Saistītie dokumenti

Cita informācija

Procesa apraksts
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Pakalpojuma pieprasīšana
Pabalsts jāpieprasa 6 mēnešu laikā no invaliditātes noteikšanas dienas vai ČAES dalībnieka nāves dienas.
Pieprasot pabalstu vēlāk, to piešķir tikai par iepriekšējiem 6 mēnešiem pirms pabalsta pieprasīšanas dienas.
Lai pieprasītu pabalstu, jāaizpilda noteiktas formas iesniegums, kas adresēts VSAA.
Iesniegumu var iesniegt:
• elektroniski - izmantojot oficiālo elektronisko adresi (e-adresi) vai e-pastu (iesniegums jāparaksta ar drošu elektronisko
parakstu, kas satur laika zīmogu);
• klātienē (pieprasot pakalpojumu, jāuzrāda personu apliecinošs dokuments (pase vai ID karte));
• pa pastu.
Iesniegumu klātienē var iesniegt jebkurā VSAA klientu apkalpošanas centrā.

Iesniegumā jānorāda vēlamais lēmuma saņemšanas veids.
Ja pabalstu apgādnieka zaudējuma gadījumā pieprasa mirušā Černobiļas AES avārijas seku likvidēšanas dalībnieka ģimenes
locekļi, jāuzrāda:
• P.Stradiņa klīniskās universitātes slimnīcas Aroda un radiācijas medicīnas centra izsniegts atzinums, ka dalībnieka nāves
cēlonis ir slimība, kurai noteikta cēloņsakarība ar Černobiļas AES avārijas seku likvidēšanu,
• mazbērnam, laulātajam vai vecākiem - tiesas spriedums par apgādības fakta konstatāciju.
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Pakalpojuma saņemšana
Lēmumu par pabalsta piešķiršanu var saņemt klātienē, pa pastu, oficiālajā elektroniskajā adresē vai portālā www.latvija.lv,
atbilstoši iesniegumā norādītajam lēmuma saņemšanas veidam.
Pakalpojumu pēc tā saņēmēja izvēles VSAA pārskaita personas Latvijas kredītiestādes vai pasta norēķinu sistēmas (PNS)
kontā vai piegādā pakalpojuma saņēmēja dzīvesvietā.

Saņemt pakalpojumu

Klātienē

https://www.vsaa.gov.lv/lv/pakalpojumi/valsts-socialais-pabalsts-personai-ar-invaliditati-kas-piedalijas-cernobilasatomelektrostacijas-avarijas-seku-likvidacija-vai-vina-gimenes-loceklim

