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Cena

Izpildes termiņš darba dienās

Saņēmējs

Saņemšanas ierobežojumi

Bezmaksas

22

Fiziska persona

-

Uzzināt vairākAizvērt



Apraksts:

Lēmumu par atlīdzības piešķiršanu VSAA pieņem mēneša laikā pēc iesnieguma saņemšanas.

Saņemt pakalpojumu

Elektroniski



Klātienē

Atlīdzību par darbspēju zaudējumu izmaksā sociāli apdrošinātai personai, kurai nelaimes gadījuma darbā vai konstatētās
arodslimības dēļ Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisija (VDEĀVK) noteikusi darbspēju zaudējuma apjomu, sākot
no 25 %.
• Atlīdzības apmēru nosaka, ņemot vērā apdrošinātai personai aprēķināto vidējo apdrošināšanas iemaksu algu (darbā gūtos
ienākumus) un VDEĀVK noteikto darbspēju zaudējuma pakāpi.
Ja apdrošinātā persona ir mirusi nelaimes gadījumā darbā vai arodslimības dēļ, šīs personas darba nespējīgajiem ģimenes
locekļiem, kurus tā pilnīgi vai daļēji apgādāja, izmaksā atlīdzību par apgādnieka zaudējumu.
• Atlīdzības apmēru nosaka, ņemot vērā mirušā apgādnieka vidējo apdrošināšanas iemaksu algu un apgādājamo skaitu, par kuriem
izmaksā atlīdzību.

Procesa apraksts

Saistītie dokumenti

Cita informācija

Procesa apraksts
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Pakalpojuma pieprasīšana
Atlīdzība jāpieprasa 6 mēnešu laikā no invaliditātes un darbspēju zaudējuma pakāpes noteikšanas dienas vai apdrošinātās
personas nāves dienas. Pieprasot atlīdzību vēlāk, to piešķir tikai par iepriekšējiem 6 mēnešiem pirms atlīdzības
pieprasīšanas dienas.
Lai pieprasītu atlīdzību, 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;
• ar ārvalstu kompetentās iestādes starpniecību.
Iesniegumu klātienē var iesniegt jebkurā VSAA klientu apkalpošanas centrā vai Valsts un pašvaldību vienotajos klientu
apkalpošanas centros.
Iesniegumā jānorāda vēlamais lēmuma saņemšanas veids.
Pieprasot apdrošināšanas atlīdzību konstatētās arodslimības dēļ, jāiesniedz atzinums par arodslimību, kas izsniegts atbilstoši
normatīvajiem aktiem par arodslimību izmeklēšanas un uzskaites kārtību.
Ja atlīdzību apdrošinātās personas nāves gadījumā pieprasa viņa ģimenes loceklis, jāiesniedz:
• ārstniecības iestādes izziņa par nāves cēloņa saistību ar darba negadījumu vai arodslimību;
• tiesas spriedums par apgādības faktu, ja, pamatojoties uz dokumentiem, nav iespējams konstatēt faktu par pilnīgu vai
daļēju apgādību.
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Pakalpojuma saņemšana
Lēmumu par atlīdzības 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

Elektroniski
Klātienē

https://www.vsaa.gov.lv/lv/pakalpojumi/apdrosinasanas-atlidziba



