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1. Pacienta atvērtās  darbnespējas lapas (DNL) meklēšana 

 
1.1. Ja ir uzsākta pacienta pieņemšana, tad sadaļā Darbnespējas lapas/ Darbnespējas lapu 

saraksts  informācija par pacientu jau ir iekļauta.  

Lai atrastu atvērto DNL atlases kritēriju blokā: 

 sadaļā  Statuss – atzīmējiet ailīti “Atvērta”; 

 sadaļā Periods  - no piedāvātajiem izvēlaties  “Darbnespēja” vai “Atvēršana”; 

 sadaļā Datums no - līdz – ar kalendāra palīdzību, atzīmējiet meklēšanas 
perioda sākuma un beigu datumus. 

Lai atlasītu DNL sarakstu, noklikšķiniet uz pogas Meklēt. 

Pēc pogas Meklēt noklikšķināšanas, sistēma ģenerē pacienta DNL sarakstu, kas atbilst 
norādītajiem meklēšanas kritērijiem.  Noklikšķinot uz pogas Noņemt filtru, tiek dzēsti 
uzstādītie meklēšanas kritēriji. 

 

Atlasītais DNL saraksts satur informāciju par DNL, tajā skaitā : 

 tipu (kolonna Tips) – “A” vai “B”; 

 veidu (kolonna Veids) – Pirmreizēja vai  Turpinājums; 

  iespējamajām darbībām ar šo DNL (kolonna Darbības) – Skatīt/ Papildināt. 
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1.2. Ja pacienta pieņemšana nav uzsākta, tad sadaļas Darbnespējas lapas/ 
Darbnespējas lapu saraksts  laukā Identifikators ir jāieraksta pacienta personas 
kods un jānoklikšķina uz pogas Pārbaudīt. 
 
 

 
 
Pēc pogas Pārbaudīt noklikšķināšanas, sistēma pārbauda personas ID: 

 gadījumos, kad personas ID  ir korekts, sistēma ataino personas vārdu, 
uzvārdu un dzīvesvietas adresi; 

 gadījumos, kad personas ID nav korekts, sistēma ataino kļūdas 
paziņojumu – “Pacienta karte nav atrasta”. 

Par atvērto DNL meklēšanas kritēriju norādīšanu aicinām skatīt šī mācību materiāla 
punktu - 1.1. 
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2. Citā iestādē atvērtas DNL pagarināšana vai slēgšana 

2.1. Ja citā ārstniecības iestādē atvērta DNL, kurai nav norādīts darbnespējas 

perioda  beigu datums (“Datums līdz”): 

2.1.1. Pirmajā solī ārstniecības persona veic DNL meklēšanu. Kā veikt DNL meklēšanu 

aicinām skatīt šī mācību materiāla punktu 1. 

2.1.2. Ārstniecības personai, noklikšķinot uz konkrēta DNL  aktīvo saiti Skatīt, tiks 

atvērta DNL izvērstā veidā, kur iespējams aplūkot DNL, kā arī nepieciešamības 

gadījumā DNL papildināt vai slēgt. Lai veiktu nepieciešamās izmaiņas, 

jāklikšķina uz pogas Papildināt vai Slēgt.  
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2.1.3. Ja DNL nepieciešams papildināt (piemēram, pagarināt darbnespējas periodu), 

tad jāklikšķina uz pogas Papildināt. Pēc pogas Papildināt nospiešanas atveras 

DNL papildināšanas logs, kur iespējams veikt nepieciešamās izmaiņas. 

 
 

Lai veiktu DNL papildināšanu: 

 pārejošas darbnespējas cēloņu blokā – jānorāda cēlonis (atstājot esošo, 

vai,  ja nepieciešams, to mainīt); 

 sadaļas Darbnespējas periodi laukā Līdz kuram datumam ieskaitot  

jānorāda darbnespējas perioda datums. Ja pacientam atvērta A tipa 

DNL, jāņem vērā, ka tās darbības termiņš ir tikai 10 dienas. 

 Nepieciešamības gadījumā ārstniecības personai ir iespēja pievienot 

atzīmi par režīma pārkāpšanu. Lai norādītu šo informāciju, jāklikšķina uz 

aktīvās saites Pievienot jaunu režīma pārkāpšanu; 



Materiālā izmantoti izdomātu personu dati 

 Sadaļas Atzīme par aizvietošanu laukā Atzīme par aizvietošanu 

jānorāda informācija par aizvietošanu; 

 Pēc vajadzīgās informācijas ievadīšanas, jāklikšķina uz pogas Saglabāt. 

 

2.1.4. Pēc pogas Saglabāt nospiešanas, sistēma veiks datu saglabāšanu un atainos 

paziņojumu par veiksmīgu datu saglabāšanu, kā arī attēlos ievadītos datus E-

veselības sistēmā. 
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2.2. Ja ārstniecības iestādē atvērta DNL, kurai norādīts mazāks darbnespējas 

periods (“Datums līdz”) kā pacientam nepieciešams: 

2.2.1. Pirmajā solī ārstniecības persona veic DNL meklēšanu. Kā veikt DNL meklēšanu 

aicinām skatīt šī mācību materiāla punktu Nr. 1. 

2.2.2. Ārstniecības personai, noklikšķinot uz konkrēta DNL  aktīvo saiti Skatīt, tiks 

atvērta DNL izvērstā veidā, kur iespējams aplūkot DNL, kā arī nepieciešamības 

gadījumā DNL papildināt vai slēgt. Lai veiktu nepieciešamās izmaiņas, jāklikšķina 

uz pogas Papildināt vai Slēgt.   
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2.2.3. Ja DNL nepieciešams papildināt (piemēram, pagarināt darbnespējas periodu), 

bet DNL vēl neslēdzot, tad jāklikšķina uz pogas Papildināt. Pēc pogas Papildināt 

nospiešanas atveras DNL papildināšanas logs, kur iespējams veikt 

nepieciešamās izmaiņas. 

 
 

Lai veiktu DNL papildināšanu: 

 Pārejošas darbnespējas cēloņu blokā – jānorāda cēlonis (atstājot jau 

esošo, vai, ja nepieciešams, to mainīt); 

 Sadaļā Darbnespējas periodi, noklikšķinot uz aktīvo saiti Pievienot 

jaunu periodu, iespējams izveidot jaunu darbnespējas perioda ieraksta 

rindu. Lai norādītu jaunu darbnespējas periodu, jāveic izmaiņas ailītē 
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“Līdz kuram datumam ieskaitot”. Nepieciešamības gadījumā ieraksta 

rindu var arī dzēst, izmantojot aktīvo saikni Dzēst. 

 
 

! Ja pacientam atvērta  A tipa DNL, jāņem vērā, ka tās darbības termiņš 

ir 10 dienas.  

 Nepieciešamības gadījumā ārstniecības personai ir iespēja pievienot 

atzīmi par režīma pārkāpšanu, nospiežot uz aktīvo saiti. Lai norādītu šo 

informāciju, jāklikšķina uz aktīvās saites  

 Pievienot jaunu režīma pārkāpšanu; 

 Sadaļas Atzīme par aizvietošanu laukā Atzīme par aizvietošanu 

jānorāda informāciju par aizvietošanu; 

 Pēc vajadzīgās informācijas ievadīšanas, jāklikšķina uz pogas Saglabāt. 
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2.2.4. Pēc pogas Saglabāt nospiešanas, sistēma veiks datu saglabāšanu un atainos 

paziņojumu par veiksmīgu datu saglabāšanu, kā arī  attēlos ievadītos datus E-

veselības sistēmā. 
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2.3. Ja ārstniecības iestādē atvērta DNL, kurā norādīts ilgāks atveseļošanās periods 

(“Datums līdz”) kā nepieciešams:  

2.3.1. Pirmajā solī ārstniecības persona veic DNL meklēšanu. Kā veikt DNL meklēšanu 

aicinām skatīt šī mācību materiāla punktu 1. 

2.3.2. Ārstniecības personai, noklikšķinot uz konkrēta DNL  aktīvo saiti Skatīt, tiks 

atvērta DNL izvērstā veidā, kur iespējams aplūkot DNL, kā arī nepieciešamības 

gadījumā DNL papildināt vai slēgt. Lai veiktu nepieciešamās izmaiņas, 

jāklikšķina uz pogas Papildināt vai Slēgt.  
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2.3.3. Ja DNL nepieciešams papildināt (saīsināt darbnespējas periodu), bet DNL vēl 

neslēdzot, tad jāklikšķina uz pogas Papildināt. Pēc pogas Papildināt 

nospiešanas atveras DNL papildināšanas logs, kur iespējams veikt 

nepieciešamās izmaiņas. 

 
 

 

Lai veiktu DNL papildināšanu:   

 pārejošas darbnespējas cēloņu blokā – jānorāda cēlonis (atstājot jau 

esošo, vai, ja nepieciešams, tas jāmaina); 

 sadaļā Darbnespējas periodi laukā Līdz kuram datumam ieskaitot, 

jāveic nepieciešamās korekcijas;  
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Ja atvērta  A tipa DNL,  jāņem vērā , ka tās darbības termiņš ir 10 dienas.  

 Nepieciešamības gadījumā ārstniecības personai ir iespēja pievienot 

atzīmi par režīma pārkāpšanu. Lai norādītu šo informāciju, jāklikšķina uz 

aktīvās saites Pievienot jaunu režīma pārkāpšanu; 

 Sadaļas Atzīme par aizvietošanu laukā Atzīme par aizvietošanu  

jānorāda informācija par aizvietošanu; 

 Pēc vajadzīgās informācijas ievadīšanas, jāklikšķina uz pogas Saglabāt. 

 

2.3.4. Pēc pogas Saglabāt nospiešanas, sistēma veiks datu saglabāšanu un atainos 

paziņojumu par veiksmīgu datu saglabāšanu, kā arī  attēlos ievadītos datus E-

veselības sistēmā. 

 

 

 


