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Cena

Izpildes termiņš darba dienās

Saņēmējs

Saņemšanas ierobežojumi

Bezmaksas

10

Fiziska persona

-

Uzzināt vairākAizvērt



Apraksts:

Lēmumu par atbalsta piešķiršanu VSAA pieņem 10 dienu laikā pēc iesnieguma saņemšanas.

Saņemt pakalpojumu

Klātienē

Valsts atbalstu ar celiakiju slimam bērnam izmaksā, ja sertificēts gastroenterologs ir izsniedzis rakstisku izziņu, kurā norādīta
bērnam konstatētā diagnoze „celiakija”.
Valsts atbalstu var saņemt par bērnu vecumā līdz 18 gadiem. Pēc 18 gadu vecuma sasniegšanas valsts atbalstu izmaksā, ja bērns
mācās vispārējās izglītības vai profesionālās izglītības iestādē un nav vecāks par 20 gadiem, vai studē augstskolā dienas nodaļā
(pilna laika klātienē) un nav vecāks par 24 gadiem.

Procesa apraksts

Saistītie dokumenti

Cita informācija

Procesa apraksts
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Pakalpojuma pieprasīšana
Atbalsts jāpieprasa 12 mēnešu laikā pēc ārsta izziņas izsniegšanas. Pieprasot atbalstu vēlāk, to piešķir tikai par iepriekšējiem
12 mēnešiem pirms atbalsta pieprasīšanas dienas.
Lai pieprasītu atbalstu, jāaizpilda noteiktas formas iesniegums, kas adresēts VSAA.
Iesniegumu var iesniegt:
• portālā www.latvija.lv;
• klātienē (pieprasot pakalpojumu, jāuzrāda personu apliecinošs dokuments (pase vai ID karte));
• elektroniski (iesniegums jāparaksta ar drošu elektronisko parakstu, kas satur laika zīmogu);
• pa pastu.
Iesniegumu klātienē var iesniegt jebkurā VSAA klientu apkalpošanas centrā.
Pēc 18 gadu vecuma sasniegšanas, par bērnu, kurš mācās ārvalstīs, atbalsta pieprasītājam VSAA jāiesniedz ārvalsts

izglītības iestādes izziņa. Ārvalsts izglītības iestādes izsniegtajam dokumentam jāsatur informācija, ka persona, kurai tas
izsniegts, dokumentā norādītajā laika posmā mācās vispārējās izglītības vai profesionālās izglītības iestādē vai augstskolā
dienas nodaļā (pilna laika klātienē). Ārvalsts izglītības iestādes izsniegtajam dokumentam ir jābūt pievienotam tulkojumam,
un tam ir jābūt legalizētam. Ja dokuments izdots Eiropas Savienības, Eiropas Ekonomikas zonas valstī vai Šveices
Konfederācijā, kā arī līgumvalstīs – Krievijā, Baltkrievijā un Ukrainā, tā legalizācija nav nepieciešama.
Iesniegumā jānorāda vēlamais lēmuma saņemšanas veids.
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Pakalpojuma saņemšana
Lēmumu par atbalsta piešķiršanu var saņemt klātienē, pa pastu, oficiālajā elektroniskajā adresē vai portālā www.latvija.lv ,
atbilstoši iesniegumā norādītajam lēmuma saņemšanas veidam.
Atbalstu pārskaita pabalsta saņēmēja norādītajā kredītiestādes vai pasta norēķinu sistēmas kontā.

Saņemt pakalpojumu

https://www.vsaa.gov.lv/lv/pakalpojumi/valsts-atbalsts-ar-celiakiju-slimiem-berniem

Klātienē

