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Cena

Izpildes termiņš darba dienās

Saņēmējs

Saņemšanas ierobežojumi

Bezmaksas

8

Fiziska persona

-

Uzzināt vairākAizvērt



Apraksts:

Lēmumu par atlīdzības piešķiršanu VSAA pieņem 10 dienu laikā pēc nepieciešamo dokumentu saņemšanas.

Saņemt pakalpojumu

Klātienē

Kaitējuma atlīdzību par nelaimes gadījumu darbā vai iegūtu arodslimību izmaksā, ja persona līdz 1997. gada 1. janvārim cietusi
darba negadījumā vai tai ir konstatēta arodslimība. Atlīdzību izmaksā arī tad, ja arodslimība konstatēta pēc šī termiņa, bet persona
vairs nav darba attiecībās (nav uzskatāma par sociāli apdrošināto).
Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra pārņem kaitējuma atlīdzības izmaksas no darba devēja, ja:
• darba devēja darbība izbeigta, un kaitējuma atlīdzības summa par trim gadiem uz priekšu pārskaitīta valsts sociālās
apdrošināšanas speciālajā budžetā;
• darba devējs pasludināts par maksātnespējīgu, un kaitējuma atlīdzības summa par četriem gadiem uz priekšu pārskaitīta valsts
sociālās apdrošināšanas speciālajā budžetā;
• tiesā konstatēts, ka darba devējs, kurš ir atbildīgs par darbā nodarīto kaitējumu, neeksistē (izslēgts no Uzņēmumu reģistra).
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Pakalpojuma pieprasīšana
Lai pieprasītu atlīdzību, 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.
Pieprasot kaitējumu atlīdzību konstatētās arodslimības dēļ, jāiesniedz atzinums par arodslimību, kas izsniegts atbilstoši
normatīvajiem aktiem par arodslimību izmeklēšanas un uzskaites kārtību.
Ja kaitējuma atlīdzību pieprasa ģimenes loceklis apgādnieka nāves gadījumā, papildus jāiesniedz ārstējošā ārsta izziņa par
nāves cēloņa saistību ar darba negadījumu vai arodslimību.
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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

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

Klātienē

