
 

Valsts kases e-pakalpojums 
eTāmes

 

e-pakalpojuma
eTāmes saņemšana 

Pieteikuma
iesniegšana
Valsts kasē iesniedz pieteikumu par ePlānu
un eTāmju lietošanu ar nepieciešamo pieejas
režīmu eTāmēm un ePlāniem (Pieteikumā
jānorāda gan esošās ePlānu tiesības, gan
nepieciešamās eTāmju tiesības)
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Pieslēgšanās eTāmēm
e-pakalpojumu portālā izvēlas ePlāni un
eTāmes un pieslēdzas ar vienotās
pieteikšanās (Latvija.lv) starpniecību vai
jau izsniegto Valsts kases kodu karti vai
kalkulatoru
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Piekļuves saņemšana
Pieejas režīmus eTāmēm piešķir trīs
darba dienu laikā, bet ne ātrāk kā ar
2019.gada 1.janvāri
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e - p a k a l p o j u m s

no pieteikuma
līdz tāmei

* ePlānu lietotājiem ar pieejas
režīmu "skatīt" vai "iestāde-vadīt" šie
pieejas režīmi eTāmēs tiks piešķirti
automātiski

Iestāde pieejas režīmus lietotājiem var noteikt atkarībā no iestādē pieņemtās prakses tāmju
sagatavošanā. Piemēram, ja tāmi sagatavo un apstiprina viena persona tai ir jāpieprasa pieejas

režīmi “iestāde – vadīt” un “apstiprināt”

https://www.kase.gov.lv/pakalpojumi/e-pakalpojumi/eplani


Tāmes izveidošana,
saskaņošana un
parakstīšana

Tāmes
izveidošana

Pēc finansēšanas plāna reģistrēšanas
Valsts kasē, lietotājs ar "iestāde - vadīt"

tiesībām izveido jaunu tāmi. Mainot 
statusu uz "Ievadīts", nodod 

apstiprināšanai iestādes finanšu vadītājam 
un parakstīšanai iestādes vadītājam
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Tāmes
apstiprināšana

Finanšu vadītājs tāmi
saskaņo mainot statusu uz

"Apstiprināts"
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Tāmes
parakstīšana

Iestādes vadītājs (pilnvarotā
persona) tāmi paraksta mainot

statusu uz "parakstīts" 
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Parakstīta tāme

*Tāme ir jāsagatavo 10 darbdienu
laikā pēc finansēšanas plāna

reģistrēšanas Valsts kasē.

2019.gadā pirmo tāmi sagatavo saskaņā ar Finanšu ministrijas rīkojumu par pagaidu budžetu - 40
darba dienu laikā no finansēšanas plāna apstiprināšanas. 



Tāmes
 precizēšana

  

 
 

Tāmes precizēšanu veic iestāde 10 darbdienu laikā pēc finansēšanas 
plāna grozījumu reģistrēšanas Valsts kasē vai pēc nepieciešamības, ja

faktiskie izdevumi pārsniedz tāmē apstiprināto izdevumu apjomu
(vairāk kā 15%).

Ierosināt precizēt tāmi var arī Finanšu ministrija  vai nozares ministrija.
 

Kārtību kā tiek precizētas tāmes (termiņus un detalizētu kārtību)
iestādes var noteikt iekšējos normatīvajos aktos



MK instrukcija Nr.8 "Instrukcija par valsts budžeta tāmēm"

Noderīgi:

Smilšu iela 1, Rīga, LV-1919
  

Valsts kase 2018

Pieteikums ePlānu un eTāmju lietošanai

Jautājumu gadījumā:  ekase@kase.gov.lv, tel. 67094368.

Instrukcija pieteikuma aizpildīšanai

MK noteikumi Nr.804 "Kārtība, kādā Valsts kase nodrošina elektronisko informācijas
apmaiņu"

https://likumi.lv/ta/id/303639-instrukcija-par-valsts-budzeta-tamem
https://www.kase.gov.lv/pakalpojumi/e-pakalpojumi/eplani
https://www.kase.gov.lv/pakalpojumi/e-pakalpojumi/eplani
https://likumi.lv/ta/id/303862

