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MĀCĪBU MATERIĀLS ĀRSTIEM UN ĀRSTNIECĪBAS ATBALSTA PERSONĀM - E-DARBNESPĒJAS 

LAPAS REĢISTRĒŠANA AR NĀKOTNES DATUMU 

 

Mācību materiālos izmantoti izdomāti personu dati.  

Atverot A un B tipa darbnespējas lapu, kā sākuma datumu pirmajam darbnespējas periodam 
iespējams norādīt nākamo dienu pēc darbnespējas lapas atvēršanas. 

Tālāk tiek attēlots obligāti aizpildāmais lauks “Atvēršanas pamatojums”. Šīs informācijas 
norādīšanu nosaka  MK noteikumu Nr. 152 20. punkts –  

“Ārsts vai ārsta palīgs darbnespējas lapu sagatavo elektroniski veselības informācijas sistēmā 
atbilstoši normatīvajiem aktiem par vienoto veselības nozares elektronisko informācijas 
sistēmu. Darbnespējas lapu hronoloģiskā secībā reģistrē veselības informācijas sistēmā un 
precīzi aizpilda visas darbnespējas lapas ievades formas sadaļā paredzētās ailes, kuras attiecas 
uz konkrēto darbnespējas gadījumu. Ja tehnisku vai citu iemeslu dēļ darbnespējas lapu 
veselības informācijas sistēmā nav iespējams reģistrēt darbnespējas perioda pirmajā dienā, 
par kuru izsniegta darbnespējas lapa, to reģistrē ne vēlāk kā piecu darbdienu laikā. Ja 
darbnespējas lapas reģistrēšanas datums veselības informācijas sistēmā nesakrīt ar 
darbnespējas perioda pirmo dienu, par kuru izsniegta darbnespējas lapa, pamatojumu 
veselības informācijas sistēmā norāda attiecīgajā darbnespējas lapas ievades formas sadaļā”. 

 

 



MĀCĪBU MATERIĀLS ĀRSTIEM UN ĀRSTNIECĪBAS ATBALSTA PERSONĀM - E-DARBNESPĒJAS 

LAPAS REĢISTRĒŠANA AR NĀKOTNES DATUMU 

 

Mācību materiālos izmantoti izdomāti personu dati.  

Laukā atvēršanas pamatojums ir iespējams izvēlēties pamatojumu darbnespējas lapas 
atvēršanai gan par iepriekšējo periodu, gan par nākotnes periodu:  

 ārvalstīs izdota DNL; 

 grūtniecības atvaļinājums nav noteikts līdz 30 nedēļai; 

 ārstu konsīlija atzinums; 

 ārstniecības iestādes vadītāja rīkojums; 

 tehnisku vai citu iemeslu dēļ DNL reģistrēta 5 darba dienu laikā; 

 mājas vizīte; 

 ārstējas stacionārā; 

 personība nebija noskaidrota (identificēta); 

 DNL reģistrēta uz anulētās pamata; 
 papīra darbnespējas lapas elektronizēšana; 
 nostrādāta diena; 
 grūtniecības/dzemdību atvaļinājums; 
 darbnespēja turpināsies pacienta veselības stāvokļa dēļ. 

Atverot B tipa darbnespējas lapu, kur pārejošās darbnespējas cēlonis ir “Grūtniecība” vai 
“Dzemdības”, kā sākuma datumu pirmajam darbnespējas periodam iespējams norādīt 
jebkuru kalendāra dienu. 

Ja B tipa darbnespējas lapas pārejošās darbnespējas cēlonis ir “Grūtniecība”, tad beigu 
datums pirmajam darbnespējas periodam tiek aprēķināts automātiski – 70 dienas no pirmā 
darbnespējas perioda sākuma datuma. Beigu datumu var labot. 

Ja B tipa darbnespējas lapas pārejošās darbnespējas cēlonis ir “Dzemdības”, tad beigu datums 
pirmajam darbnespējas periodam tiek aprēķināts automātiski – 56 dienas no pirmā 
darbnespējas perioda sākuma datuma. Beigu datumu var labot.  

Ja B tipa darbnespējas lapas pārejošās darbnespējas cēlonis ir “Dzemdības” un pirmās 
darbnespējas periods ir 56 dienas, kā arī darbnespējas lapa nav slēgta, tad iespējams 
pievienot jaunu darbnespējas periodu, tādējādi nākamā darbnespējas perioda beigu datums 
tiks aprēķināts automātiski par 14 dienām. Savukārt, ja darbnespējas lapa ir slēgta, tad 
iespējams veidot B tipa darbnespējas lapas turpinājumu, kur beigu datums pirmajam 
darbnespējas periodam tiek aprēķināts automātiski – 14 dienas no pirmā darbnespējas 
perioda sākuma datuma. Beigu datumus var labot. 

 


