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Lai reģistrētu B e-darbnespējas lapu, jābūt reģistrētai un slēgtai A e-darbnespējas lapai ar 10 

dienu ilgumu. Izņēmums ir gadījums, kad B e-darbnespējas lapa tiek reģistrēta bez iepriekšējās 

A e-darbnespējas lapas (piemēram, saistībā ar slima bērna kopšanu).  

 

Ir divas iespējas kā veikt B e-darbnespējas lapas turpinājuma reģistrēšanu: 

 

1. Noslēgtas A e-darbnespējas lapas skatīšanas formā uzklikšķināt uz pogas Reģistrēt “B” 

turpinājuma lapu.  

 
 

2. Sadaļā Reģistrēt “B” lapu atzīmēt, ka “Veids” ir Turpinājums. 
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2.1. Ja iepriekšējā e-darbnespējas lapa ir izrakstīta E-veselības sistēmā, tad aizpildīšana 

jāveic šādi:  

 atzīmē “Veids”: Turpinājums; 

 izvēlas no izvēlnes “Iepriekšējas lapas reģistrācijas numurs”; 

 atzīmē cēloni;  

 darbnespējas perioda sākuma datums tiks aizpildīts automātiski.  

Ja visi nepieciešami lauki ir aizpildīti, tad jāapstiprina e-darbnespēju  saglabāšanu, uzklikšķinot 

uz pogas Saglabāt.  
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Zemāk ir attēlots, kā izskatās aizpildīta B e-darbnespējas lapa. Tās apakšā ir redzamas citas 

saistītās e-darbnespējas lapas. 
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2.2. Ja iepriekšējā e-darbnespējas lapa ir izsniegta uz papīra veidlapas, tad aizpildīšana 

jāveic šādi:  

 atzīmē "Veids”: Turpinājums; 

 atzīmē kāda A, vai B darbnespējas lapa bija izsniegta iepriekš uz papīra veidlapas; 

 ievada “Iepriekšējās papīrā izsniegtās darbnespējas lapas reģistrācijas numurs”; 

 norāda “Pirmā darbnespējas diena” (atbilstoši pirmās lapas pirmajai darbnespējas 

dienai) 

 atzīmē cēloni; 

 norāda darbnespējas periodus. Ja ir atzīmēts “Izdota papīrā (A lapa)”, darbnespējas 

perioda “No” datums tiek rēķināts automātiski - 11-tā diena no laukā “Pirmā 

darbnespējas diena” norādītā datuma.  

Ja visi nepieciešami lauki ir aizpildīti, tad jāapstiprina e-darbnespējas lapas saglabāšanu, 

uzklikšķinot uz pogas Saglabāt.  
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Ja darbnespējas cēlonis saistīts ar bērna saslimšanu, sadaļā Bērns jānorāda informācija par 

bērnu. 

 
 

Sistēma automātiski norāda bērna vārdu, uzvārdu un personas kodu. Var arī izvēlēties opciju 

Cits. Šajā gadījumā ir jānorāda bērna personas kodu un jānospiež uz pogu Meklēt.  

 
 

 

Kad nepieciešamā informācija ir aizpildīta, lai saglabātu e-darbnespējas lapu, noklikšķiniet uz 

pogas Saglabāt. 

 

Ja dati ir ievadīti nepareizi vai vēlaties e-darbnespējas lapu aizpildīt no sākuma, lai nodzēstu 
jūsu ievadīto informāciju, noklikšķiniet uz pogas Attīrīt ievadlaukus. 
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Darbnespējas lapu par slima bērna kopšanu var izrakstīt vecākam arī no bērna profila.  

Ja darbnespējas lapa tiks atvērta pacienta/bērna (pacienta vecums ir <=14 gadiem) 
pieņemšanas laikā un ir atzīmēts cēlonis Slima bērna kopšana vai  Slima bērna kopšana 
stacionārā, tad lauks Identifikators tiek attēlots kā izkrītoša izvēlne, kur ir pieejamās 
vecāka/aizbildņa vārds, uzvārds un personas kods. Var arī izvēlēties opciju Cits. Šajā gadījumā 
ir jānorāda darbnespējas lapas saņēmēja personas kodu un jānospiež uz pogu Meklēt. 

Lauks Izvēlēties bērnu automātiski tiek aizpildīts ar pieņemtā pacienta/bērna datiem un lauks 

nav labojams.  
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E-DARBNESPĒJAS LAPAS DRUKAS VERSIJA 

 
 
Nepieciešamības gadījumā, e-darbnespējas lapu var arī izdrukāt. 

Iedzīvotāji iesniegumu Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai (VSAA) slimības vai 

maternitātes pabalsta saņemšanai var iesniegt, izmantojot www.latvija.lv e-pakalpojumu, 

iesniegumā atzīmējot konkrēto darbnespējas lapas numuru.  

Lai VSAA varētu izskatīt iesniegumu pabalsta saņemšanai, e-darbnespējas lapai ir jābūt 

noslēgtai!  

Paplašināta informācija par pabalsta pieprasīšanu ir pieejama šeit: 

https://eveseliba.gov.lv/sakums/iedzivotajiem/e-darbnespejas-lapa  

http://www.latvija.lv/
https://eveseliba.gov.lv/sakums/iedzivotajiem/e-darbnespejas-lapa

