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Vienotās veselības nozares informācijas sistēmas       2022.gada augusts 
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Mācību materiālos izmantoti izdomāti personu dati 

 
 

 

MĀCĪBU MATERIĀLS 

ĀRSTIEM UN ĀRSTNIECĪBAS ATBALSTA PERSONĀM 

 

E-DARBNESPĒJAS LAPAS  

SLĒGŠANA UN TURPINĀJUMA LAPAS REĢISTRĒŠANA 

 

E-DARBNESPĒJAS LAPAS SLĒGŠANA 

 

Sadaļā Darbnespējas lapas -> Darbnespējas lapu saraksts sameklējiet e-darbnespējas lapu 

(pamācība pieejama mācību materiālā E-DARNSEPĒJAS LAPAS MEKLĒŠANAS) un izvēlas 

iespēju Papildināt. 

 

Ja e-darbnespējas lapai nav norādīts darbnespējas perioda beigu datums, laukā Līdz kuram 

datumam ieskaitot jānorāda darbnespējas perioda beigu datums. 

Slēgšanas datums tiek aizpildīts automātiski atbilstoši kalendāra dienai. 

Jānorāda pacienta Darbā stāšanās datums vai Darbnespējas turpināšanas datums. 

Lai slēgtu e-darbnespējas lapu, jānoklikšķina uz pogas Slēgt. 
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Ja e-darbnespējas lapas slēgšanu veic citas ārstniecības iestādes ārsts, tiek prasīts pamatojums ārsta 

aizvietošanai. Pamatojumu var norādīt, ierakstot to laukā Atzīme par aizvietošanu. 

Lai slēgtu e-darbnespējas lapu, jānoklikšķina uz pogas Slēgt. 
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E-DARBNESPĒJAS LAPAS TURPINĀJUMA REĢISTRĒŠANA 

 

• Ja tiek slēgta A e-darbnespējas lapa, kurai dienu skaits ir mazāks par 9 dienām, tiek piedāvāta 

iespēja reģistrēt A lapas turpinājumu. 

• Slēdzot A e-darbnespējas lapu ar 9 darbnespējas dienām, tiek piedāvāta iespēja reģistrēt B 

lapas turpinājumu. 

• Pēc B e-darbnespējas lapas slēgšanas, tiek piedāvāts reģistrēt B turpinājuma lapu, atbilstoši 

MK noteikumu Nr.152, 14.punktam - “ja pēc darbnespējas lapas A noslēgšanas darbnespēja 

ilgstoši turpinās, ārsts, ņemot vērā darbnespējas lapu B izsniedz jaunu darbnespējas lapu B – 

iepriekšējās darbnespējas lapas turpinājumu”. 

• Ir iestrādāta jaunā validācija, kas pārbauda pacienta personas datu e-darbnespējas lapā 

attiecība pret kartiņas datiem (aktuālie datu uz šo brīdi). Ja tiek konstatēta pacienta personas 

datu maiņa (vārds un/vai uzvārda un/vai personas koda), tiek atgriezts ziņojums: 

 
• E-darbnespējas lapas, kuras tika atvērtas ar pacienta vecajiem personas datiem, nevar 

papildināt un labot. Šis lapas var slēgt un anulēt. 
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Ja pacientam NAV mainījušies personas dati, tad klikšķina uz pogas “Reģistrēt “B” turpinājuma 

lapu”: 

 

Ja pacientam IR mainījušies personas dati, tad iet uz sadaļu Darbnespējas lapas -> Reģistrēt “B” 

lapu: 
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Sadaļā Darbnespējas lapu saraksts var redzēt visas pacienta e-darbnespējas lapas gan ar vecajiem, 

gan jauniem personas datiem: 

 

 

 

 


