Aktuālā informācija

Zolitūdes traģēdijā cietušajiem un viņu tuviniekiem

1.

Cietušā statusa iegūšana kriminālprocesa ietvaros
Kā var
iegūt
cietušo
statusu?

Kas var
pretendēt
uz cietušā
statusu

Cietušā statusu var iegūt līdz tiesas
izmeklēšanas sākumam pirmās instances
tiesā (ja lieta tiks nodota tiesai).

Cik ilgi
varēs iegūt
cietušā
statusu?

Uz kādu juridisku palīdzību var pretendēt persona, kura ieguvusi cietušā statusu?

Juridiskās
palīdzības
administrācija
Zolitūdes
traģēdijā
cietušajiem
nodrošina valsts nodrošināto juridisko
palīdzību civiltiesiska rakstura strīdos
(piemēram, nodarītā kaitējuma piedziņai
civilprocesuālajā kārtībā). Lai saņemtu
juridisko palīdzību, ar iesniegumu jāvēršas
Juridiskās
palīdzības
administrācijā,

3.

vpdd@vp.gov.lv)

Personu par cietušo var atzīt tikai ar pašas vai
tās pārstāvja rakstveida piekrišanu. Persona, kura
nevēlas būt par cietušo, iegūst liecinieka statusu.

Cietušais kriminālprocesā var būt persona,
kurai ar noziedzīgu nodarījumu radīts kaitējums
– morāls aizskārums, fiziskas ciešanas vai
mantisks zaudējums. Ja persona ir mirusi, tad par
cietušo kriminālprocesā var būt pārdzīvojušais
laulātais, kāds no mirušā augšupejošiem vai
lejupejošiem radiniekiem, adoptētājs vai pirmās
pakāpes sānu līnijas radinieks.

2.

Personu par cietušo atzīst izmeklētājs vai arī pati
persona rakstveidā vēršas pie procesa virzītājaizmeklēšanas iestādē, t.i., Valsts policijā (adrese:
Čiekurkalna 1.līnija 1, k - 4, tel. nr. 110, e-pasts:

Pils laukumā 4, Rīgā. Jautājumu vai
neskaidrību gadījumā iespējams zvanīt
uz administrācijas bezmaksas informatīvo
tālruni 80001801 vai rakstīt uz
elektroniskā pasta adresi jpa@jpa.gov.lv
Par citiem zaudējumiem (morālo vai
mantisko kaitējumu, piemēram, nozaudētas
vai gājušas bojā personiskās mantas),
atlīdzinājums ir jāpieprasa attiecīgā
kriminālprocesa
ietvaros, iesniedzot
policijai
kompensācijas
pieteikumu.
Valsts nodrošināto juridisko palīdzību
kriminālprocesā personām, kuras atzītas

Kāds finansiāls atbalsts un
pabalsti joprojām tiek izmaksāti?

Iespējas iegūt ārstniecības, medikamentu, sociālās un
medicīniskās rehabilitācijas, psiholoģiskās u.c. palīdzības
apmaksu Zolitūdes traģēdijā cietušām personām un
bojāgājušo personu tuviniekiem no Rīgas domes atvērtā
ziedojuma konta. Par naudas piešķiršanu konkrētam mērķim
lemj Rīgas Domes izveidotā izpildes un ziedojumu izmaksas
nodrošināšanas komisija.

par cietušajiem ar kriminālprocesa virzītāja
lēmumu, nodrošina Kriminālprocesa likumā
noteiktajā kārtībā. Tām personām, kurām
valsts nodrošinātā juridiskā palīdzība
(pārstāvība) nepieciešama kriminālprocesā,
ar lūgumu par pārstāvības nodrošināšanu
ir jāvēršas pie kriminālprocesa virzītāja Valsts policijas.
Adrese:

Čiekurkalna 1. līnija 1, k - 4,
Tel. nr.: 110,
E-pats: vpdd@vp.gov.lv

Lai saņemtu sociālā darbinieka konsultācijas par sociālo palīdzību,
sociālajiem pakalpojumiem Rīgas pašvaldības iedzīvotājiem,
uzzinātu par kārtību un iesniedzamiem dokumentiem RD
komisijai par iespēju segt ārstniecības, medikamentu, sociālās
un medicīniskās rehabilitācijas, psiholoģiskās palīdzības u.c.
speciālistu apmaksu no Rīgas domes atvērtā ziedojumu konta,
vai noskaidrotu citu interesējošu jautājumu aicinām sazināties ar
Rīgas domes Sociālā dienesta darbiniekiem:
Sociālais darbinieks
Inguna Ziemane,
tālrunis 67012987

Sociālais darbinieks
Maija Vančenko,
tālrunis 67012981

4.

Veselības pakalpojumi
Lai noskaidrotu detalizētu informāciju par ārstēšanas un rehabilitācijas
izmaksām, Veselības ministrija aicina cietušos vērsties Nacionālajā
veselības dienestā (adrese: Cēsu ielā 31 k-3, Rīga, LV-1012;
e-pasts: nvd@vmnvd.lv;
bezmaksas informatīvais tālr. nr.: +371 80001234).

Sākot ar 2015. gada 1. janvāri,
veselības aprūpes pakalpojumi Zolitūdes
traģēdijā cietušajiem tiek sniegti saskaņā
ar vispārējo kārtību.

5.

Invaliditātes piešķiršana

Ļoti svarīgs valsts sociālās aizsardzības elements ir invaliditātes
noteikšanas procesa organizēšana. Pirmreizējo un atkārtoto
invaliditātes ekspertīzi veic Veselības un darbspēju ekspertīzes
ārstu valsts komisija (Valsts komisija), kuras sastāvā ir Rīgas
apvienotā nodaļa un 9 ārstu komisijas.
Lai veiktu invaliditātes vai darbspēju ekspertīzi, personai vispirms
ir jādodas pie sava ģimenes vai ārstējoša ārsta, kurš, ņemot vērā
vispusīgas medicīniskās izmeklēšanas un atbilstošas ārstēšanas
rezultātus, izlems jautājumu par nosūtīšanu uz Valsts komisiju
invaliditātes ekspertīzes veikšanai. Lai veiktu invaliditātes
ekspertīzi, persona vai tās likumiskais pārstāvis Valsts komisijā
iesniedz iesniegumu ar lūgumu veikt invaliditātes ekspertīzi.
Balstoties uz ekspertīzes rezultātiem, Valsts komisija pieņems
lēmumu, vai cilvēkam noteikt invaliditāti. Invaliditāti nosaka uz
noteiktu termiņu vai bez atkārtota
invaliditātes ekspertīzes termiņa (uz mūžu).

Process pie
ģimenes ārsta

Iesniegums un
pašnovērtējuma
anketa

Informācija par pabalstiem un citiem atbalsta veidiem uzzini:

Atbalsts personām
ar invaliditāti

Ekspertīze, lēmuma
pieņemšana un
apstrīdēšana

http://www.vdeavk.gov.lv/informacija-par-pabalstiemun-citiem-atbalsta-veidiem/

6.
Ja
Zolitūdes
traģēdijas
rezultātā iegūta
saslimšana
( trauma), kas
izraisījusi
funkcionālus
traucējumus,

Sociālā rehabilitācija
Vairāk informāciju par pakalpojumu
saņemšanas iespējām un kārtību var iegūt,
zvanot uz Sociālās integrācijas valsts
aģentūras Sociālo pakalpojumu uzskaites
nodaļas tālruņa numuru:
arī pēc 2014.gada 31.decembra
ir iespējams saņemt sociālās
rehabilitācijas pakalpojumus SIVA
prioritārā vai steidzamības kārtā
un/vai rindas kārtībā kā persona ar
funkcionāliem traucējumiem.
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67771037

vai rakstīt uz elektroniskā pasta adresi

siva@siva.gov.lv

Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras
nodrošinātie pakalpojumi tiek sniegti
saskaņā ar vispārējo kārtību, kas ir noteikta
likumā „Par valsts sociālo apdrošināšanu”
(stājies spēkā 01.01.1998.)
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iegūt
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statusu?
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