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Covid-19 pacientiem vai karantīnā esošajiem
slimības lapas plāno apmaksāt no valsts budžeta
jau no pirmās dienas
Date : 10/11/2020

No 2020.gada 16. novembra līdz 2021.gada 30.jūnijam cilvēkiem, kuriem izsniegta
darbnespējas lapa B saistībā ar Covid-19 saslimšanu vai atrašanos karantīnā,
minētajā laikā slimības pabalstu izmaksās par laiku no darbnespējas pirmās dienās.
Savukārt cilvēkiem, kuriem izsniegta darbnespēja lapa sakarā ar elpošanas
sistēmas saslimšanu, par laiku no darbnespējas pirmās līdz darbnespējas trešajai
dienai izsniedzama darbnespējas lapa B un par šo periodu piešķirams un
izmaksājams slimības pabalsts.

Ja persona ir nosūtīta veikt analīzes par saslimšanu ar Covid-19 un analīzes ir
pozitīvas, tad slimības pabalstu piešķirs par laiku no darbnespējas pirmās dienās
līdz persona ir atguvusi darbspējas. Ja analīzes ir negatīvas, bet darbnespēja
turpinās, izsniegtā darbnespējas lapa B noslēdzama trešajā darbnespējas dienā un
atverama darbnespējas lapa A. Slimības nauda un slimības pabalsts izmaksājams
vispārējā kārtībā.
Minēto kārtību, kas izstrādāta sakarā ar straujo Covid-19 izplatības pieaugumu un
turpinot sniegt atbalstu gan darba devējiem, gan darbiniekiem, nosaka otrdien, 10.
novembrī, valdības sēdē pieņemtais likumprojekts “Grozījums likumā “Par
maternitātes un slimības apdrošināšanu””, kas vēl jāapstiprina Saeimā.
Likumprojekts arī paredz, ka cilvēkiem, kuriem sakarā ar saslimšanu ar elpošanas
sistēmas saslimšanu izsniegta darbnespējas lapa A, kā arī tiesības uz darba devēja
izmaksājamo slimības naudu radušās līdz 2020. gada 15. novembrim, un
darbnespēja nepārtraukti turpinās pēc 2020. gada 16. novembra, slimības naudu
par pārejošu darbnespēju līdz 10. darbnespējas dienai izmaksās darba devējs.
Tāpat plānots līdz 2021. gada 30. jūnijam (šobrīd tas bija noteikts līdz 2020.gada
31.decembrim) pagarināt termiņu, kādā tiek piešķirts slimības pabalsts sakarā ar
izsniegtajām darbnespējas lapām B saistībā ar Covid-19 saslimšanu vai atrašanos
karantīnā. Līdz 2021. gada 30. jūnijam plānots arī pagarināt termiņu, kādā personas
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slimības pabalsta izmaksas periodā neieskaita dienas, par kurām izsniegta
darbnespējas lapa sakarā ar saslimšanu ar Covid-19 vai atrašanos karantīnā. Šobrīd
šis termiņš bija noteikts līdz 2020.gada 31.decembrim.
Labklājības ministrija
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