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Par Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisiju
Kas ir Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisija (turpmāk – Komisija)?
Komisija ir Labklājības ministrijas iestāde.
Komisiju vada vadītājs.

Ar ko nodarbojas Komisija?
Komisija veic invaliditātes vai darbspēju ekspertīzi cilvēkam ar fiziskās vai garīgās veselības traucējumiem.
Komisija cilvēkam var noteikt 1., 2. vai 3. invaliditātes grupu vai invaliditāti nenoteikt.
1.un 2. invaliditātes grupa ir cilvēkiem, kuri nevar vai kuriem ir ļoti grūti par sevi rūpēties.
3. invaliditātes grupa ir cilvēkiem, kuriem arī vajadzīga palīdzība, taču viņi daudz ko var izdarīt paši bez citu cilvēku palīdzības.
Cilvēkam ar invaliditāti, izsniedz invaliditātes apliecību.
Bērniem līdz 18 gadu vecumam arī var būt noteikta invaliditāte, taču viņiem nav noteikta invaliditātes grupa.
Cilvēks ar invaliditāti var saņemt invaliditātes pensiju vai pabalstu, dažādus citus pakalpojumus un atvieglojumus.

Kur atrodas Komisija?
Komisijas administrācija un Rīgas nodaļa atrodas Ventspils ielā 53, Rīgā.
Komisijas darbinieki strādā arī citās Latvijas pilsētās: Gulbenē, Rēzeknē, Daugavpilī, Jēkabpilī, Jelgavā, Valmierā, Kuldīgā, Liepājā.
Vairāk informācijas par Komisijas nodaļu adresēm un kontaktiem var atrast sadaļā "Kontakti".

Kā iesniegt iesniegumu invaliditātes vai darbspēju ekspertīzei?
Iesniegumu var iesniegt klātienē jebkurā Komisijas nodaļā Latvijā.
Iesniegumu var nosūtīt pasta sūtījumā uz jebkuru Komisijas nodaļu Latvijā.
Iesniegumu var iesniegt izmantojot e-pakalpojumu Iesniegums VDEĀVK par invaliditātes ekspertīzes veikšanu

Iesniegumu var iesniegt ar drošu elektronisku parakstu parakstītus uz e-pastu vdeavk@vdeavk.gov.lv

Kāds ir Komisijas klientu apkalpošanas darba laiks?
Komisijas klientu apkalpošanas darba laiks Rīgā, Gulbenē, Rēzeknē, Daugavpilī, Jēkabpilī, Valmierā un Liepājā pirmdien, otrdien,
ceturtdien ir no pulksten 8:00 līdz 16:30, trešdien no pulksten 8:00 līdz 18:00, piektdien no 8:00 līdz 15:00.
Komisijas klientu apkalpošanas darba laiks Kuldīgā un Jelgavā pirmdien, otrdien, ceturtdien ir no pulksten 8:00 līdz 16:30, trešdien
no pulksten 8:00 līdz 17:00, piektdien no 8:00 līdz 16:00.
Šobrīd sakarā ar vīrusa Covid-19 izplatību Latvijā pakalpojumi klātnienē netiek sniegti.
Papildu informācijai var rakstīt uz e-pastu vdeavk@vdeavk.gov.lv vai zvanīt uz bezmaksas informatīvo tālruni 80205009.
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