


Kur var apskatīt savas e-darbnespējas lapas?

Autorizējoties E-veselības portālā, sadaļā "Darbnespējas lapas". Sadaļā ir redzami darbnespējas 

periodi, darbnespējas lapu statusi, veids, reģistrācijas numuri u.c. informācija.

Kā izmantot e-darbnespējas lapu?

Ārsts E-veselības sistēmā atver e-darbnespējas lapu.

Ja darba devējs vēlas pārliecināties par e-darbnespējas lapas atvēršanas faktu, pēc 

pacienta pieprasījuma ārsts vai pacients pats var autorizēties E-veselības portālā un 

izdrukāt vai nosūtīt šo informāciju uz darba devēja e-pastu. 

Ārsts noslēdz e-darbnespējas lapu.

Šo informāciju automātiski saņem Valsts ieņēmumu dienests (VID), un nākamajā darba dienā 

darba devējam informācija par darbinieka noslēgto e-darbnespējas lapu ir pieejama VID 

Elektroniskās deklarēšanas sistēmā.

Ja noslēgta e-darbnespējas lapa B, pacients pieprasa un saņem slimības vai 
maternitātes pabalstu no VSAA.

Lai saņemtu maternitātes vai slimības pabalstu, jāraksta iesniegums Valsts sociālās 

apdrošināšanas aģentūrai (VSAA). To var iesniegt papīra formā vai elektroniski, izmantojot 

www.latvija.lv e-pakalpojumu “E-iesniegums VSAA pakalpojumiem” un iesniegumā atzīmējot 

konkrēto e-darbnespējas lapu.  

Iesniedzot iesniegumu papīra formā, tajā ir obligāti jānorāda e-darbnespējas lapas B 

numurs. Tas ir redzams ārstam, kurš noslēdz e-darbnespējas lapu, un pacientam savā 

E-veselības profilā.

Ko darīt, ja ārsts pacientam e-darbnespējas lapu nevar atvērt tehnisku iemeslu dēļ?

Ārsts veic par to atzīmi pacienta medicīniskajā dokumentācijā un atver e-darbnespējas lapu ne 

vēlāk kā nākamo piecu darba dienu laikā, norādot E-veselības sistēmā darbnespējas perioda pirmo 

dienu.
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Lietotāju atbalsts 67803300 67803301
katru dienu no plkst. 8.00 līdz 20.00

atbalsts@eveseliba.gov.lv
Iedzīvotājiem Ārstniecības personām

un farmaceitiem

www.eveseliba.gov.lv

Kādu informāciju darbinieka e-darbnespējas lapā redzēs darba devējs?
Darba devējs e-darbnespējas lapā redzēs darbnespējas lapas identifikācijas numuru, informāciju 

par darbnespējas lapas tipu (piemēram, A vai B), darbnespējas lapas veidu (piemēram, pirmreizēja 

vai turpinājums), darbnespējas periodu, datumu (darbā stāšanās, slēgšanas vai anulēšanas), 

informāciju par darbinieku (personas vārds, uzvārds, personas kods), kā arī ārsta atzīmētu 

informāciju par pārejošas darbnespējas cēloni (piemēram, arodslimība, nelaimes gadījums darbā, 

ceļu satiksmes negadījums vai norāde - cits cēlonis).
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! Vienlaicīgi E-veselības sistēmā var būt atvērta tikai viena darbnespējas lapa! Tādējādi, lai ārsts varētu 

atvērt jaunu e-darbnespējas lapu, iepriekšējai jābūt noslēgtai.


