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1. Ievads 

1.1. Auditorijas raksturojums 

Aizdevumu līgumu un izmaksu pieprasījumu pārvaldības, aizņēmumu pieprasījumu un galvojumu pieprasījumu iesniegšanas 

nodrošināšanas e-pakalpojums – eAizņēmumi (turpmāk – eAizņēmumi) lietotāju ceļvedis (turpmāk – CEĻVEDIS) ir domāts 

eAizņēmumu lietotājiem. 

Lietotājam jābūt priekšzināšanām darbam ar datoru un Internetu. 

1.2. Lietojamība 

CEĻVEŽA versija: 

Identifikācijas numurs eAizņēmumi.V01.04.2020. 

Nosaukums eAizņēmumi - aizdevumu līgumu un izmaksu pieprasījumu pārvaldības un aizņēmumu 
pieprasījumu iesniegšanas nodrošināšana e-pakalpojums. Lietotāja ceļvedis 

Versija un laidiens Versija 01 Laidiens 04 (saīsināti V01.04.) 

Programmatūras funkcionalitāte, kas aprakstīta ceļvedī, var atšķirties atbilstoši lietotājam piešķirtajiem pieejas 
režīmiem. 
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2. eAizņēmumi 

Piekļuvi eAizņēmumiem var saņemt, aizpildot un iesniedzot Valsts kasē pieteikumu par eAizņēmumu lietošanu 
(pieteikums atrodams Valsts kases tīmekļa vietnē www.kase.gov.lv sadaļā Pakalpojumi  e-pakalpojumi  
eAizņēmumi). 

2.1. Autentificēšanās eAizņēmumos 

Lai uzsāktu darbu Valsts kases e-pakalpojumu portālā, interneta pārlūkprogrammā adreses laukā ievada 
https://epakalpojumi.kase.gov.lv/portal/login/. 

Lai uzsāktu darbu, lietotājs izvēlas tam pieejamo autorizācijas veidu – kodu kalkulatoru vai vienoto pieteikšanos 
(Latvija.lv). 

 

 
 

!Ja neizdodas autentificēties sistēmā, jāsazinās ar Klientu apkalpošanas un pakalpojumu attīstības departamenta 

Klientu apkalpošanas daļu pa tālruni: 67 094 368 vai e-pastu: ekase@kase.gov.lv. 

  

http://www.kase.gov.lv/
https://epakalpojumi.kase.gov.lv/portal/login/
mailto:ekase@kase.gov.lv
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2.2. Darba sesijas pārtraukšana 

eAizņēmumu darba sesiju beidz, nospiežot uz lietotāja vārda, uzvārda labajā augšējā stūrī, un tad nospiež “Iziet”. 

 

 
 

Informācijas drošības nolūkos iesakām lietotājam aizvērt arī pārlūkprogrammu! 
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3. eAizņēmumu funkcionalitāte 

3.1. eAizņēmumu skati 

eAizņēmumi iedalīti 3 blokos:  

 Aktualitāšu sadaļa (1) – tiek atspoguļota aktuālā informācija par pieprasījumu statusiem, plānotajiem 
maksājumiem un tuvāko neizmaksāto summu atlikumiem. Skats Aktualitāšu sadaļā ir atkarīgs no konkrētā 
lietotāja e-pakalpojumā piešķirtajām lietošanas tiesībām. 

 Funkcionalitāšu sadaļa (2) – panelis nodrošina pieeju galvojumu un aizņēmumu pieteikumiem, to 
pieteikšanai, līgumu informācijai, plānotajiem un kavētajiem maksājumiem, kā arī iespēju pieteikt un 
parakstīt aizņēmumu izmaksu pieprasījumus vai iestatījumos norādīt līgumu personalizēto informāciju. 

 Lietotāja datu sadaļa (3). 

 

 
 

3.2. FUNKCIJAS 

3.2.1. Aizņēmuma pieteikuma sagatavošana 

Lai sagatavotu parakstīšanai aizņēmuma pieteikumu, lietotājam ar piekļuves režīmiem “vadīt” vai “parakstīt” tiesību 
grupā “Aizņēmumu pieprasījumu pārvaldība” funkcionalitāšu sadaļā jānospiež poga “Aizņēmumu pieteikumi” un, 
lai izveidotu jaunu pieteikumu, augšējā sadaļā spiež pogu “Veidot jaunu”. 
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Pēc obligāto lauku aizpildīšanas un pamatinformācijas norādīšanas spiež pogu “Saglabāt”. Pēc pieteikuma 
saglabāšanas sistēma izveido papildlaukus (papildlauki izveidojas zem pogas “Saglabāt”). Laukos jānorāda 
detalizēta informācija par izmaksām, saistībām un pielikumā jāpievieno saistošā dokumentācija. 

Kad pieteikums ir sagatavots, lietotājs pieteikumu saglabā (“Saglabāt”) un spiež pogu “Ievadīts”. 

   
 

Pieteikuma parakstīšana notiek saskaņā 3.2.4. apakšnodaļā aprakstīto. 

3.2.2. Galvojumu pieteikuma sagatavošana 

Lai sagatavotu parakstīšanai Galvojumu pieteikumu, lietotājam ar pieejas režīmiem “Vadīt” vai “Parakstīt” tiesību 
grupā “Aizņēmumu pieprasījumu pārvaldība” funkcionalitāšu sadaļā jāspiež poga “Galvojumu pieteikumi” un, lai 
izveidotu jaunu pieteikumu, augšējā sadaļā jāspiež poga “Veidot jaunu”.  
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Pēc obligāto lauku aizpildīšanas un pamatinformācijas norādīšanas spiež pogu “Saglabāt”. Pēc pieteikuma 
saglabāšanas sistēma izveido papildlaukus (papildlauki izveidojas zem pogas “Saglabāt”). Laukos jānorāda 
detalizēta informācija par izmaksām, saistībām un pielikumā jāpievieno saistošā dokumentācija. 

Kad pieteikums ir sagatavots, lietotājs pieteikumu saglabā (“Saglabāt”) un spiež pogu “Ievadīts”. 

   
 

Pieteikuma parakstīšana notiek saskaņā 3.2.4. apakšnodaļā aprakstīto. 

3.2.3. Sagatavotā aizņēmuma un galvojumu pieteikuma dzēšana 

Lai dzēstu jau sagatavotu aizņēmumu pieteikumu vai galvojumu pieteikumu, funkcionalitāšu sadaļā izvēlas 
“Aizņēmumu pieteikumi” vai “Galvojumu pieteikumi” un pēc piedāvātajiem kritērijiem atlasa nepieciešamo 
pieteikumu. Pēc pieteikuma atvēršanas to dzēš, spiežot pogu “Dzēst”. 

! Pieteikumu dzēšana ir iespējama tikai tiem pieteikumiem, kuru statuss ir ”Sagatavošanā” vai “Atgriezts 

labošanai”. 
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3.2.4. Aizņēmumu pieteikumu un galvojumu pieteikumu parakstīšana 

Lietotājam ar pieejas režīmu “Parakstīt” tiesību grupā “Aizņēmumu pieprasījumu pārvaldība”, autentificējoties e-
pakalpojumā eAizņēmumi (sk. 2.1. apakšnodaļu), lai parakstītu aizņēmumu pieteikumu vai galvojuma pieteikumu, 
jāatver katrs parakstīšanai sagatavotais pieteikums atsevišķi. Spiežot pogu “Parakstīts (vadītāja paraksts)” paraksta 
atvērto pieteikumu.  

  

 
 

Nepieciešamības gadījumā lietotājs ar pieejas režīmu “Parakstīt” tiesību grupā “Aizņēmumu pieprasījumu 
pārvaldība” var atgriezt pieteikumu labošanai spiežot pogu “Atgriezts labošanai”. 

 

3.2.5. Iestatījumi – informācija par iestādes aizņēmumu līgumiem 

Lietotājam ar pieejas režīmu “Skatīt”, “Vadīt” vai “Parakstīt” tiesību grupā “Aizņēmumu līgumu un izmaksu 
pieprasījumu pārvaldība” informācija par iestādes noslēgtajiem līgumiem ar izvērstu aizņēmuma līguma mērķa 
aprakstu, līgumu un trančes (papildu identifikators – līguma iekšējais numurs) numuriem ir pieejama 
funkcionalitāšu sadaļā “Iestatījumi”. Nospiežot uz līguma numura, atvērsies visa pieejamā informācija par 
aizņēmuma līgumu (sk. 3.2.6. apakšnodaļu). 
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Nospiežot , ir iespējams veikt šādas izmaiņas: 

 norādīt papildinformāciju – lietotājam pie aizņēmuma līguma ir iespēja pievienot sev lietošanai ērtu 
apzīmējumu/saīsinājumu, piemēram, līguma nosaukumu vai mērķa saīsinātu formulējumu, kuru var 
izmantot kā identifikatoru līguma meklēšanā kopējā sarakstā; 

 norādīt kontu Valsts kasē, uz kuru tiek veikta izmaksa (sk. 3.2.7. apakšnodaļu). 
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3.2.6. Līgumu saraksts 

Lietotājam ar pieejas režīmu “Skatīt”, “Vadīt” vai “Parakstīt” tiesību grupā “Aizņēmumu līgumu un izmaksu 
pieprasījumu pārvaldība” funkcionalitāšu sadaļā “Līgumu saraksts” iespējams apskatīt iestādes noslēgtos aktīvos 
aizņēmumu līgumus ar iespēju atlasīt līgumus pēc šādiem parametriem - laika periods, datums vai konkrētā līguma 
numurs u.c. Norādot laika periodu, iespējams izmantot kādu no sistēmas piedāvātajām sagatavēm, piemēram, 
1 mēnesis, 1 gads utt., vai, izmantojot laukā redzamo kalendāra simbolu, ievadīt datumus pēc brīvas izvēles. 
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Nospiežot uz saites “Parādīt visus filtrus”, atveras papildu izvēles lauki, kas dod iespēju atlasīt līgumus pēc 
aizņēmuma summas (piemēram, līgumus, kas pārsniedz 100 000,00 EUR) vai pēc līguma valūtas. 

 
 

Spiežot pogu “Atlasīt”, pēc norādītajiem atlases kritērijiem tiks izveidots atbilstošs aizņēmumu līgumu saraksts, 
atspoguļojot informāciju par līguma un trančes numuru, līguma slēgšanas datumu, aktuālo aizņēmuma summu, 
neatmaksāto atlikumu, brīdinājumu par kavētiem maksājumiem, kā arī papildu informāciju, ja lietotājs to 
pievienojis sadaļā “Iestatījumi” (sk. 3.2.5. apakšnodaļu). 
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Aizņēmumu līgumu sarakstam var veidot divu veidu izdrukas:  

WEB – izdrukā attēlojas ekrānā redzamais skats; 

Excel – izdrukā attēlojas detalizētāka informācija par līgumu nosacījumiem, kā arī tiek uzrādīti visi pēc atlases 
kritērijiem izvēlētie līgumi. Ja izvēle netiek izdarīta, tiek atlasīti visi aktīvie iestādes aizņēmumu līgumi. 

 

 

3.2.6.1. Līgums 

No aizņēmumu līguma saraksta, nospiežot saiti uz līguma, atveras skats, kurā redzama izvērsta informācija par 
izvēlēto līgumu: līguma slēgšanas datumu un darbības termiņu, aizņēmuma summu, neatmaksāto atlikumu, 
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aktuālās procentu likmes un nākamo likmes maiņas datumu, izmaksām pieejamo aizņēmuma atlikumu, termiņu, 
nākamos plānotos maksājumus u.tml. 

Šajā skatā ir pieejamas papildu saites uz izmaksu pieprasījumiem un izvēlētā līguma atmaksas grafiku.  

Arī šajā skatā, līdzīgi kā sadaļā “Iestatījumi”, ir iespējams pievienot papildinformāciju un norādīt kontu izmaksai 
(skat. 3.2.5. punktā aprakstīto). 
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3.2.6.2. Atmaksas grafiks 

Aizņēmuma līguma plānoto atmaksu grafiku lietotājs var apskatīt, atverot līguma skatu. 

Lai nokļūtu līguma skatā, var izmantot funkcionalitāšu sadaļu “Līgumu saraksts” (sk. 3.2.6. un 3.2.6.1. apakšnodaļu) 
vai “Iestatījumi”, nospiežot saiti uz līguma. Līgumu var atrast, piemēram, pēc līguma numura, ievadot to meklēšanas 
lodziņā. 

 

 
 

Līguma meklēšanai var izmantot arī trančes numuru. 

 

 
 

Atverot līguma skatu, nospiež uz saites “Skatīt visu atmaksas grafiku”. 

 

 
 

Sistēma atvērs skatu uz izvēlētā līguma atmaksas grafiku. 
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!Grafiks ir sagatavots, izmantojot šobrīd spēkā esošo procentu likmi, saņemtās izmaksas un plānotās atmaksas. Tas 

var mainīties procentu likmes maiņas dienā (aktuālo procentu likmi un nākamo likmes maiņas datumu skatīt līgumu 
sarakstā), izmaksas vai pirmstermiņa pamatsummas atmaksas gadījumā. 

Grafiks neatspoguļo aprēķināto nokavējuma naudu, līgumsodu un klienta kavētos maksājumus, ja tādi ir. 

 

 
 

3.2.7. Izmaksu pieprasījumi 

Lietotājs ar pieejas režīmu “Vadīt” vai “Parakstīt” tiesību grupā “Aizņēmumu līgumu un izmaksu pieprasījumu 
pārvaldība” var izveidot jaunu aizņēmuma izmaksas pieprasījumu un iegūt informāciju par iesniegto, apstrādē 
esošo, izpildīto, kā arī atteikto izmaksu pieprasījumu statusu. 
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3.2.7.1. Izmaksu pieprasījuma sagatavošana 

 
 

Lai izveidotu izmaksas pieprasījumu, funkcionalitāšu sadaļā “Izmaksu pieprasījumi” spiež pogu "Veidot jaunu" un 
laukā "Līguma numurs un papildinformācija" atlasa atbilstošo līgumu. Atvērsies forma, kurā tiks uzrādīts izvēlētā 
līguma izmaksu termiņš un pieejamā summa. Lietotājam jānorāda konts Valsts kasē, kurā aizņēmuma summa tiks 
ieskaitīta. 

!Sadaļā “Iestatījumi”, nospiežot saiti , ir iespēja katram aizņēmuma līgumam pievienot kontu, kurš tiks 

uzrādīts izmaksas pieprasījumā (sk. 3.2.5. apakšnodaļu). 
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Apakšsadaļā "Pamatojošie dokumenti", spiežot pogu "Pievienot", jānorāda informācija par aizņēmuma izmaksu 
pieprasījuma pamatojošajiem dokumentiem, izvēloties dokumenta veidu “Rēķins/ līgums” vai “Cits” un aizpildot 
visus laukus. Laukā “Summa” norāda tikai to, kas attiecināma uz šo izmaksas pieprasījumu. Kad visi lauki aizpildīti, 
spiež pogu "Labi". 

!Visi šajā skatā norādītie lauki ir obligāti aizpildāmi! 

 

 

 
 

Kad informācija par pamatojošajiem dokumentiem ir ievadīta, sistēma uzrāda kopējo izmaksas pieprasījuma 
summu, kas tiek aprēķināta no norādītajiem pamatojošiem dokumentiem. Ja ievadītie dati ir ievadīti nepilnīgi vai 
izmaksas pieprasījuma summa pārsniedz izmaksai pieejamo summu, sistēma uzrāda kļūdas paziņojumu pēc pogas 
“Iesniegt” nospiešanas un izmaksas pieprasījumu nesaglabā. Ja pieprasījums aizpildīts korekti, pēc pogas “Iesniegt” 
nospiešanas izmaksas pieprasījumam tiek piešķirts numurs un tas ir gatavs parakstīšanai, iegūstot statusu “Jauns 
(sagatavots)”. 
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3.2.7.2. Izmaksu pieprasījumu saraksts 

Funkcionalitāšu sadaļā “Izmaksu pieprasījumi” norādot meklēšanas parametrus, lietotājs var sekot līdzi izmaksu 
pieprasījumu statusu maiņai (apakšsadaļa “Izmaksu pieprasījumu saraksts”), pārliecinoties, vai pieprasījums nav 
kļūdains un tā tālākā apstrāde ir veiksmīga. 

 

 
 

!Ja izmaksas pieprasījums ir kļūdains, atverot izmaksas pieprasījumu apskatei, sistēma uzrāda kļūdas paziņojumu, 

kurā redzams kļūdas iemesls un/vai norāde tālākai rīcībai. 
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3.2.7.3. Izmaksu pieprasījumu labošana, kopēšana, apskate 

Lai labotu, kopētu vai apskatītu jau sagatavotu izmaksu pieprasījumu, izvēlas nepieciešamo izmaksu pieprasījumu 
apakšsadaļā “Izmaksu pieprasījumu saraksts”. 

 

 
 

Izmaksas pieprasījumam ar statusu “Jauns”, spiežot , atveras pogas “Skatīt”, “Labot”, “Kopēt”, “Dzēst”. 
Nospiežot pogu “Labot”, visi izmaksas pieprasījumā esošie lauki kļūst aktīvi un ir iespēja mainīt ievadītos datus. 
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Izmaksu pieprasījumam ar statusu “Apstrādē”, “Kļūda”, “Izpildīts”, spiežot , atveras tikai iespējas “Skatīt” un 
“Kopēt”. Tas nozīmē, ka pieprasījumu labot nevar, taču, izmantojot iespēju “Kopēt”, var izveidot jaunu izmaksas 
pieprasījumu ar iepriekš ievadītajiem datiem, kurus būs iespēja koriģēt atbilstoši vajadzībām, līdzīgi kā iespējā 
“Labot”. 

 

 
 

3.2.8. Izmaksu pieprasījumu parakstīšana 

 

Lietotājam ar pieejas režīmu “Parakstīt” tiesību grupā “Aizņēmumu līgumu un izmaksu pieprasījumu pārvaldība” 
funkcionalitāšu sadaļā “Parakstīšana” pieejami visi parakstīšanai pieejamie pieteikumi. Lai pirms parakstīšanas 
apskatītu izmaksas pieprasījumu, spiež uz saites, kur norādīts pieprasījuma numurs. 
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Lai parakstītu izmaksas pieprasījumu, atzīmē iesniegto izmaksas pieprasījumu un paraksta to, spiežot pogu 
“Parakstīt”. 

 

 
 

!Pirms parakstīšanas jāatzīmē, ka tiek sniegts apliecinājums par parakstītajiem izmaksu pieprasījumiem. 

 

 
 

3.2.9. Plānotie maksājumi 

Lietotājam ar pieejas režīmu “Skatīt”, “Vadīt” vai “Parakstīt” tiesību grupā “Aizņēmumu līgumu un izmaksu 
pieprasījumu pārvaldība” funkcionalitāšu sadaļā “Plānotie maksājumi” ir pieejama informācija par plānotajiem 
maksājumiem izvēlētajā laika periodā – norāda laika periodu un spiež pogu “Atlasīt”. 

!Šī informācija paredzēta, lai savlaicīgi plānotu un nodrošinātu saistību izpildi par saņemtajiem valsts aizdevumiem. 

!Informācija par nākotnē plānotajiem maksājumiem ir sagatavota, izmantojot šobrīd spēkā esošo procentu likmi, 

saņemtās izmaksas un plānotās atmaksas. Informācija var mainīties procentu likmes maiņas dienā (aktuālo 
procentu likmi un nākamo likmes maiņas datumu skatīt līgumu sarakstā), izmaksas vai pirmstermiņa pamatsummas 
atmaksas gadījumā. 
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Nospiežot pogu “Atlasīt”, sistēma piedāvā iespēju izvēlēties plānoto maksājumu atlasi pēc līguma vai pēc datuma. 

Apakšsadaļā “Pēc līguma”:  

 kopsavilkuma sadaļā redzamas izvēlētā perioda maksājumu kopsummas sadalījumā pa maksājumu 
veidiem, savukārt sadaļā “Plānotie maksājumi” pieejama detalizēta informācija, sakārtota pa līgumiem; 

 
 

 kreisajā apakšējā stūrī laukā “Vienību skaits” var izvēlēties ekrānā redzamo līgumu skaitu; 

 

 

 nospiežot uz saites, atvērsies aizņēmuma līguma skats, kurā pieejama detalizēta informācija par 
aizņēmumu (sk. 3.2.6.1. apakšnodaļu). 

 

Plānoto maksājumu sarakstam var veidot divu veidu izdrukas:  
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WEB – izdrukā attēlojas ekrānā redzamais skats; 

Excel – izdrukā attēlojas detalizētāka informācija par plānotājiem maksājumiem, kas atlasīti pēc līguma, 
iekļaujot norēķinu rekvizītus. 

  
 

Apakšsadaļā “Pēc datuma”: 

 lietotājs var atlasīt plānotos maksājumus konkrētā datumā par visiem līgumiem. Izmantojot Excel 
datni, ir iespēja atlasīt un sagrupēt nepieciešamo informāciju par veicamajiem maksājumiem; 
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 nospiežot uz saites kolonnā “Atmaksas datums”, redzama izvērsta informācija par plānoto 
maksājumu un norēķinu rekvizītiem. 

 

 
 

Plānoto maksājumu sarakstam var veidot divu veidu izdrukas:  

WEB – izdrukā attēlojas ekrānā redzamais skats; 

Excel – izdrukā attēlojas detalizētāka informācija par līgumiem, kas atlasīti pēc datuma, iekļaujot norēķinu 
rekvizītus. 
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3.2.10. Kavētie maksājumi 

Lietotājam ar pieejas režīmu “Skatīt”, “Vadīt” vai “Parakstīt” tiesību grupā “Aizņēmumu līgumu un izmaksu 
pieprasījumu pārvaldība” funkcionalitāšu sadaļā “Līgumu saraksts” ir pieejama informācija par kavētajiem 
maksājumiem. 

Brīdinājums ar saiti uz aizņēmēja kavētajiem maksājumiem tiek atspoguļots arī sākuma skatā, lietotājam 
pieslēdzoties eAizņēmumiem. 

 

 
 

Funkcionalitāšu sadaļā “Līgumu saraksts” atlasot līgumus, ja kādam no līgumiem ir kavēti maksājumi, tas tiks 
atspoguļots kolonnā “Kavējumi” ar saiti uz “Kavēti maksājumi”  

 

 

 
 

Funkcionalitāšu sadaļā “Līgumu saraksts”, atverot detalizētu līguma skatu, apakšsadaļā “Informācija par atmaksu” 
ir brīdinājums ar saiti uz izvēlētā līguma kavētajiem maksājumiem. 
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Funkcionalitāšu sadaļā “Plānotie maksājumi” ir brīdinājums ar saiti uz visiem kavētajiem maksājumiem. 

 

 
 

Funkcionalitāšu sadaļā “Kavētie maksājumi”, nospiežot pogu “Atlasīt”, atveras aizņēmēja kavēto maksājumu 
saraksts, kurā redzams kavētā maksājuma datums, summa, līguma numurs un maksājuma veids. 
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Nospiežot uz saites “Atmaksas datums”, redzama izvērsta informācija par kavēto maksājumu un norēķinu 
rekvizītiem. 

 

 
 

Kavēto maksājumu sarakstam var veidot divu veidu izdrukas:  

WEB – izdrukā attēlojas ekrānā redzamais skats; 

Excel – izdrukā attēlojas detalizētāka informācija par kavēto maksājumu un norēķinu rekvizītiem. 
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