
Ja darbā nokritāt no kāpnēm vai 
sastatnēm un salauzāt roku,

ja guvāt traumu, netīšām iekrītot 
remontbedrē vai kāpjot tai pāri,

ja, veicot darba pienākumus, Jūs 
sakoda ērce un Jūs esat inficējies,

ja, veicot darba pienākumus, saskārāties 
ar inficētām asinīm un esat saslimis,

ja, piemēram, slīpējot metālu, Jums acī 
iekļuva svešķermenis (metāla skaida) un 
vakarā Jūs izjutāt diskomforta sajūtu acī, vai 
notika kāds cits nelaimes gadījums darbā

Jūs esat cietis nelaimes gadīJumā darbā?
Reģistrējiet to atbilstoši normatīvo aktu  

prasībām un saņemiet kompensāciju par  
ārstēšanās izdevumiem!

NEKAVĒJOTIES ziņojiet darba devējam, tiešajam darba vadītājam 
vai darba aizsardzības speciālistam par darbā notikušo nelaimes 
gadījumu!

 Gadījumos, kad darba devējs atsakās izmeklēt nelaimes 
gadījumu vai to slēpj, Valsts darba inspekcijai Jūs varat ziņot 
arī pats – tālrunis: 67021797 vai vdi@vdi.gov.lv!

 Informējiet arī savu ārstu par to, ka Jūsu veselības traucējumi, 
iespējams, ir saistīti ar darbu!

Pēc pirmās palīdzības saņemšanas un pēc nelaimes gadījuma 
izmeklēšanas beigām pārliecinieties, lai tiktu SASTĀDĪTS AKTS 
PAR NELAIMES GADĪJUMU DARBĀ UN LŪDZIET DARBA DEVĒJAM 
SAVU EKSEMPLĀRU!

 Ir svarīgi reģistrēt arī vieglu nelaimes gadījumu, jo nelaimes 
gadījuma izraisītie veselības traucējumi var izpausties vēlākā 
laika posmā, kad Jums var būt nepieciešama medicīniskā 
palīdzība vai valsts atbalsts!



Vairāk informācijas: www.vsaa.lv
e-pasta adrese konsultācijām: konsultacijas@vsaa.lv

Informācija par darba aizsardzību –  
www.osha.lv vai www.stradavesels.lv

Šis materiāls ir izdots ar Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras finansējumu.
Materiālu sagatavoja: Rīgas Stradiņa universitātes Darba drošības un vides veselības institūts, 2012
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KāPĒc ir sVarīgi reĢistrĒt  
nelaimes gadīJumu darbā?

Ja esat cietis nelaimes gadījumā darbā un Jums ir aizdomas, ka Jūsu 
veselības traucējumi var būt saistīti ar darbā notikušo nelaimes 
gadījumu, un ja Jums ir noformēts akts par nelaimes gadījumu, 
konsultējieties ar savu ģimenes ārstu un lūdziet nosūtījumu pie 
arodslimību ārsta.

Konsultācijas laikā arodslimību ārsts noteiks, vai Jūsu saslimšana ir 
saistāma ar darbā notikušo nelaimes gadījumu.

Lai pieteiktos konsultācijai Aroda un radiācijas medicīnas centrā (VSIA 
Paula Stradiņa Klīniskajā universitātes slimnīcā), Jūs varat zvanīt pa 
tālruni 67069291 (reģistratūra), lai precizētu apskates laiku un to, kādi 
dokumenti jāiesniedz.

TIKAI TAD, ja nelaimes gadījums ir reģistrēts noteiktajā kārtībā, 
ja Jums ir spēkā esošs darba līgums ar darba devēju un darba 

devējs par Jums ir veicis obligātās sociālās apdrošināšanas 
iemaksas, JUMS IR TIESĪBAS SAŅEMT ATLĪDZĪBU NO VALSTS!

VALSTS ATBALSTS (ko izmaksā Valsts sociālās apdrošināšanas 
aģentūra) ietver:

 Slimības pabalstu saskaņā ar darbnespējas lapu.

 Atlīdzību par darbspēju zaudējumu – ja nelaimes gadījums 
darbā izraisījis pilnīgu vai daļēju darbspēju zudumu.

 Atlīdzību par papildu izdevumiem, kas radušies saistībā ar 
nelaimes gadījuma izraisītajām sekām (ārstēšanu un medicīnisko 
aprūpi, ārstniecības iestāžu apmeklēšanu, rehabilitācijas 
procedūrām, rehabilitācijas un tehnisko palīglīdzekļu iegādi un 
remontu).

Personām, kuras cietušas nelaimes gadījumos darbā, iespējams 
atlīdzināt arī ar profesionālo rehabilitāciju saistītas izmaksas (pie-
mēram, kursus jaunas profesijas apgūšanai u. c.). 

Ja nelaimes gadījumā darbā ir miris Jūsu ģimenes loceklis, tad ie-
spējams saņemt atlīdzību par apgādnieka zaudējumu vai apbedīšanas 
pabalstu. 

Neskaidrību gadījumā Jūs varat konsultēties Valsts sociālās 
apdrošināšanas aģentūras Veselības aprūpes un rehabilitācijas 
nodaļā (Lāčplēša ielā 70a, Rīgā, LV-1011, tālrunis 67013619, fakss 
67011814) vai Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras teritoriālajās 
nodaļās.


