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MĀCĪBU MATERIĀLS ĀRSTIEM UN ĀRSTNIECĪBAS ATBALSTA PERSONĀM “A” DARBNESPĒJAS 

LAPAS REĢISTRĒŠANA 

 

Mācību materiālos izmantoti izdomāti personu dati.  

Ja ir uzsākta pacienta pieņemšana, tad sadaļā Darbnespējas lapas informācija par pacientu 
jau ir iekļauta.  

Ja pacienta pieņemšana nav uzsākta, tad laukā Identifikators ir jāieraksta pacienta personas 
kods un jānospiež poga Meklēt. 

Lai izveidotu A e-darbnespējas lapu, atliek norādīt darbnespējas cēloni un darbnespējas 
perioda sākuma datumu (nepieciešamības gadījumā piezīmes).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ja darbnespējas lapa tiek atvērta ar atpakaļejošu datumu, tiek parādīts lauks DNL par 
iepriekšējo periodu atvēršanas pamatojums, kurā jānorāda pamatojums. 

Kad nepieciešamā informācija ir aizpildīta, noklikšķiniet uz pogas Saglabāt. 

Izmantojot pogu Attīrīt ievadlaukus, var nodzēst ievadīto informāciju un sākt veidot 

darbnespējas lapu no jauna.



MĀCĪBU MATERIĀLS ĀRSTIEM UN ĀRSTNIECĪBAS ATBALSTA PERSONĀM “A” DARBNESPĒJAS 

LAPAS REĢISTRĒŠANA 

 

Mācību materiālos izmantoti izdomāti personu dati.  

IZRAKSTĪTA “A” LAPA 

Atveriet e-darbnespējas lapu skatīšanas režīmā (pamācība pieejama mācību materiālā E-

DARBNESPĒJAS LAPAS MEKLĒŠANA). 

  

  



MĀCĪBU MATERIĀLS ĀRSTIEM UN ĀRSTNIECĪBAS ATBALSTA PERSONĀM “A” DARBNESPĒJAS 

LAPAS REĢISTRĒŠANA 

 

Mācību materiālos izmantoti izdomāti personu dati.  

Pēc e-darbnespējas lapas izveidošanas, var veikt papildu darbības ar šo lapu: 

 papildināt;  

 slēgt; 

 anulēt;  

 izveidot PDF;  

 nosūtīt informāciju par e-darbnespējas lapu uz e-pastu. 

Informācija par DNL slēgšanu un turpinājuma lapas reģistrēšanu pieejama mācību materiālā 

E-DARBNESPĒJAS LAPAS SLĒGŠANA UN TURPINĀJUMA LAPAS REĢISTRĒŠANA. 

 Ja DNL nepieciešams anulēt, pamācība pieejama mācību materiālā E-DARBNESPĒJAS LAPAS 

ANULĒŠANA. 

Ja e-darbnespējas lapai ir saistītas lapas (piemēram, lapas turpinājums vai anulēta lapa), tās 

var redzēt, noklikšķinot uz Skatīt saistītās lapas.  

 



MĀCĪBU MATERIĀLS ĀRSTIEM UN ĀRSTNIECĪBAS ATBALSTA PERSONĀM “A” DARBNESPĒJAS 

LAPAS REĢISTRĒŠANA 

 

Mācību materiālos izmantoti izdomāti personu dati.  

SAISTĪTĀS E-DARBNESPĒJAS LAPAS 

Atveriet e-darbnespējas lapu skatīšanas režīmā (pamācība pieejama mācību materiālā E-

DARBNESPĒJAS LAPAS MEKLĒŠANA). 

Lapas apakšā noklikšķiniet uz pogas Skatīt saistītas lapas.  

 

 

 

 

 

Noklikšķiniet uz saites Skatīt, lai apskatītu detalizētāku informāciju par e-darbnespējas lapu. 

 

  



MĀCĪBU MATERIĀLS ĀRSTIEM UN ĀRSTNIECĪBAS ATBALSTA PERSONĀM “A” DARBNESPĒJAS 

LAPAS REĢISTRĒŠANA 

 

Mācību materiālos izmantoti izdomāti personu dati.  

E-DARBNESPĒJAS LAPAS SŪTĪŠANA 

  

Laukā Sūtīt kam norādiet saņēmēja e-pasta adresi un noklikšķiniet uz pogas Turpināt. Tālāk E-

veselības portālā tiks sagatavota saite, kuru var nosūtīt ar e-pasta sūtīšanas programmu.  

SAITE DARBA DEVĒJAM 

 

Noklikšķinot uz Sūtīt ar pasta programmu, tiks atvērta e-pasta sūtīšanas programma.  

Ja neizmantojat e-pasta programmas, varat nokopēt adresi un nosūtīt to kā vēstules tekstu. 

Sūtījuma saņēmējs saņems e-pastu, kurā ir saite uz izvēlēto e-darbnespējas lapu. Saites 

saņēmējs šo lapu varēs apskatīt bez reģistrēšanās E-veselības sistēmā. 

KO SAŅEM DARBA DEVĒJS? 

Ja darba devējam ir nosūtīta saite uz e-darbnespējas lapu, darba devējam, uz tās noklikšķinot, 

būs redzama informācija par darbinieka e-darbnespējas lapas reģistrācijas numuru, e-

darbnespējas lapas saņēmēju, darbnespējas tipu (A/B), darbnespējas statusu 

(slēgta/atvērta/anulēta u.c.), darbnespējas cēloni un darbnespējas periodu. 

  



MĀCĪBU MATERIĀLS ĀRSTIEM UN ĀRSTNIECĪBAS ATBALSTA PERSONĀM “A” DARBNESPĒJAS 

LAPAS REĢISTRĒŠANA 

 

Mācību materiālos izmantoti izdomāti personu dati.  

E-DARBNESPĒJAS LAPAS PAPILDINĀŠANA 

Ja e-darbnespējas lapa nav slēgta,  to var Papildināt.  

Papildinot e-darbnespējas lapu, var norādīt darbnespējas cēloni, pievienot atzīmes par režīma 

pārkāpšanu, pievienot jaunu darbnespējas periodu. Ja tā ir B tipa e-darbnespējas lapa, tad var 

pievienot Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisijas (VDEĀVK) atzinumu. 

Pēc izmaiņu veikšanas jāsaglabā veiktās izmaiņas, noklikšķinot uz pogas Saglabāt.  

 

 

  



MĀCĪBU MATERIĀLS ĀRSTIEM UN ĀRSTNIECĪBAS ATBALSTA PERSONĀM “A” DARBNESPĒJAS 

LAPAS REĢISTRĒŠANA 

 

Mācību materiālos izmantoti izdomāti personu dati.  

E-DARBNESPĒJAS LAPAS DRUKAS VERSIJA 

Noklikšķinot uz Izveidot PDF, e-darbnespējas lapa tiks atvērta PDF formātā, kurā būs uzraksts, 

ka Darbnespējas lapa ir sagatavota un reģistrēta veselības informācijas sistēmā. Atvērto 

formu var izdrukāt. E-veselības sistēmā veiktajiem ierakstiem vai izveidotajiem dokumentiem 

ir juridisks spēks arī tad, ja tie nesatur rekvizītu "paraksts". 

 

Darba devējs saņem informāciju par noslēgto e-darbnespējas lapu Valsts ieņēmuma dienesta 

elektroniskās deklarēšanas sistēmā (EDS). Tāpēc pacientam vairs nav jāiesniedz darba 

devējam darbnespējas lapa papīra formā. 

 


