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Ievads 

Energoresursu cenu ārkārtēja pieauguma samazinājuma pasākumu 

likumā1  noteikti vairāki atbalsta instrumenti energoresursu cenu pieauguma 

kompensēšanai mājsaimniecībām, kas apkurē izmanto elektroenerģiju, koksnes 

briketes, koksnes granulas un malku. 

Iesniegumus no  2022.gada 1.oktobra vai, ja apkurei izmanto elektroenerģiju, 

no 2022.gada 1.novembra var iesniegt: 

- pašvaldību e-pakalpojumu portālā www.epakalpojumi.lv 

- klātienē, izmantojot sociālās palīdzības un sociālo pakalpojumu 

administrēšanas lietojumprogrammu SOPA (turpmāk – 

lietojumprogramma SOPA) 

- elektroniski (parakstītu ar drošu elektronisko parakstu)  

- izmantojot oficiālo elektronisko adresi  

- pa pastu2.  

Pašvaldības darbinieki klātienē izskata iesniegumus par tiem mājokļiem, kas  

atrodas attiecīgās pašvaldības administratīvajā teritorijā. Elektroniski 

(parakstītus ar drošu elektronisko parakstu), izmantojot oficiālo elektronisko 

adresi, vai pa pastu iesniegtie iesniegumi tiek veidoti brīvā formā, taču tiem 

jāietver likumā noteiktā informācija. Šādus iesniegumus lietojumprogrammā 

SOPA ievada un apstrādā pašvaldības darbinieki.  

1. Kas var saņemt atbalstu?  

Iesniegumu atbalsta saņemšanai saskaņā ar likumu (ne biežāk kā reizi mēnesī) 

var iesniegt mājokļa īpašnieks, kopīpašnieks, īrnieks vai tiesiskais valdītājs, 

tai skaitā pilnvarotās personas (piemēram, apsaimniekotājs vai biedrības 

priekšsēdētājs). 

 Lai reģistrētu iesniegumu, jānorāda iesniedzēja: 

• vārds, uzvārds,  

• personas kods,  

• kontaktinformācija,  

• kredītiestādes vai pasta norēķinu sistēmas konta numurs, kurā ieskaitāms 

atbalsts mājsaimniecībai. 

  

                                                           
1 7.1 pants. Atbalsts mājsaimniecībām apkures izdevumu daļējai kompensēšanai, ja apkurei izmanto 

elektroenerģiju, koksnes granulas, koksnes briketes un malku. 
2 Energoresursu cenu ārkārtēja pieauguma samazinājuma pasākumu likuma 7.1 panta piektā daļa. 

http://www.epakalpojumi.lv/
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!!! Iesniedzējs var norādīt citai personai piederošu bankas kontu un arī šīs 

personas vārdu, uzvārdu, personas kodu.  

 

Ja mājoklis pieder fiziskai personai, kur paralēli ir reģistrēta adrese juridiskai 

personai, atbalsts tiek piemērots, ja minētajā adresē mājsaimniecības lietotājs 

pērk un izlieto enerģiju savas mājsaimniecības vajadzībām.3 

 

Atbalsts tiek piemērots, ja mājoklis pieder juridiskai personai, bet ir noslēgts īres 

līgums ar fizisku personu. Iesniegumu var iesniegt īrnieks uz dzīvokļa īres 

līguma pamata. 

 

Ja vairāku dzīvokļu mājā mājokļi pieder fiziskām personām, iesniegumu var 

iesniegt katrs pats īpašnieks, dzīvokļu apsaimniekošanas biedrība vai 

apsaimniekotājs (SIA) uz pilnvarojuma pamata. 

 

!!! Izņēmums ir atbalsts malkas apkurei bez čeka 60 euro vērtībā, par ko 

iesniegumu var iesniegt tikai katra mājsaimniecība atsevišķi. 

 

Ja mājsaimniecība izmanto kombinēto apkuri, tad par katru apkures veidu ir 

jāveido atsevišķs iesniegums. Par katru apkures veidu tos var iesniegt ne biežāk 

kā vienu reizi mēnesī. 

 
Iesniegumam jāpievieno šādi dokumenti: 

1) mājokļa īpašuma vai lietošanas tiesības apliecinošs dokuments, ja 

attiecīgā informācija nav pašvaldības rīcībā; 

2) maksājumu apliecinošs dokuments par koksnes granulu, koksnes 

brikešu vai malkas iegādi vienam mājoklim, ja apkurei izmanto 

koksnes granulas, koksnes briketes vai malku; 

3) rēķins par elektroenerģiju konkrētajam mājoklim, ja apkurei 

izmanto elektroenerģiju. 

 

Gadījumā, ja mājokli lietojumprogrammas SOPA IT rīkā izvēlas no personas 

īpašumu saraksta, tad iesnieguma izdrukā būs teksts:  

 

“esmu īpašnieks vai nekustamā īpašuma nodokļa maksātājs (statusu apliecinošā 

informācija ir pašvaldības datu bāzē un nekādi papildu dokumenti nav 

nepieciešami).” 

 

!!! SOPA datu bāzē ir pieejami dati par daudzīvokļu māju dzīvokļu īpašniekiem, 

bet šobrīd nav datu par privātmāju īpašniekiem.  

 

Personai iespējams pieprasīt atbalstu par vienu vai vairākiem  mājokļiem. 

 
Ierobežojums ir uz ADRESI. Personai adrese IT rīkā var parādīties divos veidos: 

                                                           
3 Energoresursu cenu ārkārtēja pieauguma samazinājuma pasākumu likuma  7.1 panta deviņi prim daļa. 
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• no īpašumu saraksta; 

• vai ievadot adresi, ko pārņem no deklarētās adreses. 

 

!!! Programma kontrolē, lai uz vienu mājokli (adresi) vienā mēnesī, vienam 

atbalsta veidam neiesniedz vairāk par vienu iesniegumu.  

 

Taču adrešu saraksts var nesakrist ar īpašumu sarakstu. Ja vienā adresē reāli ir 

vairāki dzīvokļi/mājsaimniecības, tad atbalstu varēs pieteikt TIKAI klātienē, 

jo darbiniekam manuāli jāveic izmaiņas piešķirtā atbalsta apmērā. 

 

Iesniegumam pievienojamie īpašuma vai lietošanas tiesības apliecinošie 

dokumenti 

Mājokļa īpašuma 

tiesības4 apliecina 

Mājokļa lietošanas 

tiesības (īrnieks) 

apliecina 

Mājokļa lietošanas tiesības 

(turētājs vai tiesiskais 

valdītājs5) apliecina 

- zemesgrāmatā 

nostiprinātas īpašuma 

tiesības 

- Valsts zemes dienesta 

izsniegta 

izziņa/apliecība par 

dzīvokļa īpašuma 

tiesībām 

- mantojuma apliecība 

- tiesas spriedums 

- nekustamā īpašuma 

nodokļa maksātāja 

rēķins uz iesniedzēja 

vārda 

 

- rakstveidā noslēgts 

dzīvojamās telpas 

īres līgums 

- rakstveidā noslēgts 

dzīvojamās telpas 

apakšīres līgums 

 

- elektroenerģijas rēķins vai 

līgums uz iesniedzēja vārda 

- līgums par atkritumu 

izvešanu 

- rēķins par komunālajiem 

pakalpojumiem 

- maksājumu apliecinoši 

dokumenti par apkures 

resursu iegādi  

- tikai kā papildu 

apliecinājums var būt 

deklarētā adrese, bet 

deklarētā adrese viena 

nevar būt par pamatojumu 

atbalsta saņemšanai   

- uztura līgums   

 

!!! Tiesiskais valdītājs6 TIKAI izņēmuma gadījumā apstiprina savas lietošanas 

tiesības, piemēram, ar elektroenerģijas līgumu, komunālo maksājumu rēķinu un 

maksājumus apliecinošiem dokumentiem. Kā papildinājumu jāskatās deklarētā 

adrese, bet  deklarētā adrese viena nevar būt par pamatojumu atbalsta 

saņemšanai.  

 

Uztura līguma gadījumā jāņem vērā, ka ar uztura līgumu tiek pielīgts uzturs. 

Civillikums7 nosaka, ka tā ir kopšana, ēdiens, miteklis, apģērbs, taču 

                                                           
4 https://likumi.lv/ta/id/225418-civillikums: 927. Īpašums ir pilnīgas varas tiesība par lietu, t. i. tiesība 

valdīt un lietot to, iegūt no tās visus iespējamos labumus, ar to rīkoties un noteiktā kārtā atprasīt to atpakaļ 

no katras trešās personas ar īpašuma prasību. 
5 https://likumi.lv/ta/id/90221-civillikums-tresa-dala-lietu-tiesibas.876.pants. 
6 https://likumi.lv/ta/id/90221-civillikums-tresa-dala-lietu-tiesibas.876.pants. 
7 https://likumi.lv/ta/id/225418-civillikums, 2096. – 2106.pants. 

https://likumi.lv/ta/id/225418-civillikums
https://likumi.lv/ta/id/225418-civillikums
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līgumā var noteikt ļoti konkrētas lietas, ko līdzēji saprot ar uzturu. Jāņem 

vērā, ka uztura līgums nav naudas došana – uztura līgums nozīmē 

pakalpojuma sniegšanu. 

 
Uztura devējs iegūst īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu, kas pieder uztura 

ņēmējam, kamēr tas dzīvo, ja vien uztura līgumā nav norunāts savādāk. 

 

Piemēram, par adresi (mājokli), kurā dzīvo uztura ņēmējs, ir deklarēts, maksā 

regulāros rēķinus un ir iegādājies kurināmo, viņš var pretendēt uz atbalstu. 

 

Savukārt, ja uztura līgumā norādīts arī uztura devēja pienākums segt komunālos 

un apkures izdevumus un visi rēķini ir uz uztura devēja vārda un uztura ņēmējs 

neapmaksā regulāros rēķinus, tad šāda uztura līguma gadījumā uztura ņēmējs 

nevar kvalificēties. Šādā gadījumā var kvalificēties uztura devējs. 

 

Maksājumu apliecinošs dokuments ietver sekojošu informāciju: darījuma 

datums, preces nosaukums, nopirktās malkas, koksnes granulu vai koksnes 

brikešu apjoms, summa. 

 

Kādos gadījumos nevar saņemt atbalstu ? 

 
Atbalstu mājsaimniecībai NEVAR saņemt:  

- Ja ir pirktas koksnes granulas vai koksnes briketes un nav pieejams čeks 

vai cits maksājumu apliecinošs dokuments (bankas maksājuma uzdevums, 

stingrās uzskaites kvītis). 

- Ja malkas, granulu vai brikešu maksājumu apliecinošā dokumentā 

neparādās nopirktā kurināmā apjoms, datums, summa. 

- Ja persona nevar uzrādīt nekādu mājokļa lietošanas tiesības apliecinošu 

dokumentu un persona nav arī nekustamā īpašuma nodokļa maksātājs 

par šo mājokli, nav elektroenerģijas līguma slēdzējs/ rēķina maksātājs. 

- Ja minētajā adresē Zemesgrāmatā ir ieraksts, kas apliecina tikai īpašuma 

tiesības uz zemi, un nav nedz saskaņota būvprojekta dzīvojamai ēkai, uz 

kā pamata izsniedz būvatļauju, nedz citu dokumentu, kas apliecina, ka tas 

ir mājoklis, piemēram, inventarizācijas lieta. 

- Ja apkures izdevumu apmaksu veikusi juridiska persona, komersants, 

izņemot, ja vairāku dzīvokļu māju apsaimnieko dzīvokļu īpašnieku 

biedrība vai apsaimniekotājs. 

- Ja par konkrēto mājokli atbalstu jau saņēmusi cita persona. 

 

Atbalsta saņemšanai nekvalificējas dzīvojamās telpas, kas  paredzētas īslaicīgai 

(sezonālai) lietošanai atpūtas un tūrisma vajadzībām.8 
 

Atbalsta saņemšanai kvalificējas dzīvojamās mājas un dzīvokļa īpašumi. 

 

                                                           
8 Dzīvojamo telpu īres likuma 2.panta trešās daļas 4.punkts. 
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Par dzīvojamo māju uzskatāma ēka, kas Nekustamā īpašuma valsts kadastra 

informācijas sistēmā reģistrēta kā dzīvojamā māja. Dzīvokļa īpašuma likums9 

nosaka, ka dzīvokļa īpašums ir dzīvojamā mājā tiesiski nodalīts patstāvīgs 

nekustamais īpašums. 

 
 

2. Pieteikumu pieņemšana atbalsta saņemšanai. 

Pašvaldību e-pakalpojumu portālā www.pakalpojumi.lv elektroniski iesniegtos 

iesniegumus IT sistēma novirza tai pašvaldībai, kurā atrodas mājoklis.  

Pašvaldības darbinieki pilda dažādas lomas iesniegumu apstrādē – ‘ievadītājs’, 

‘vērtētājs’, ‘lēmuma pieņēmējs’. Lēmumu par atbalsta mājsaimniecībai 

piešķiršanu vai atteikumu to piešķirt pieņem attiecīgās pašvaldības 

amatpersona. Ja vērtētājs ir vienlaikus arī amatpersona, tad tas var pildīt divas 

lomas. Taču viena iesnieguma apstrādi visās trīs lomās nevar veikt viena un tā 

pati persona, lai tiktu nodrošināts vismaz divu pakāpju (četru acu) princips.  

Savukārt, valsts kompensē pašvaldībām izdevumus 100 % apmērā no 

mājsaimniecībām sniegtā atbalsta. 

Pašvaldības darbinieki, sākot ar 2022.gada 1.oktobri, klātienē izskata 

iesniegumus par atbalsta piešķiršanu tiem mājokļiem, kuri atrodas minētās 

pašvaldības administratīvajā teritorijā. Pašvaldības darbinieki vai tās izveidotās 

iestādes darbinieki konsultē iedzīvotājus par atbalsta mājsaimniecībai 

saņemšanas nosacījumiem un nepieciešamo dokumentu iesniegšanu, sniedz 

atbalstu to iesniegšanā, kā arī nodrošina iesnieguma un tam pievienoto 

dokumentu reģistrēšanu, izmantojot lietojumprogrammu SOPA. Pašvaldības 

darbinieks personas iesniegtos datus ievada lietojumprogrammā SOPA 

izveidotajā IT rīkā un izdrukā IT sistēmā sagatavoto iesniegumu. Klients ieraksta 

datumu un parakstās. 

Pašvaldības darbinieki apstrādā arī brīvā formā (elektroniski (parakstītu ar drošu 

elektronisko parakstu), izmantojot oficiālo elektronisko adresi, vai pa pastu) 

iesniegtos iesniegumus (tiem jāietver visa likumā noteiktā informācija un 

dokumenti) un koordinē visas nepieciešamās informācijas iegūšanu un 

iesnieguma apstrādi lietojumprogrammā SOPA līdz lēmuma pieņemšanai. 

Lēmumu pieņem  pašvaldības darbinieki, kas ir amatpersonas.   

Ja persona ilgstošas slimības vai citu iemeslu dēļ nevar izmantot likumā minētos 

iesnieguma un atbalsta saņemšanai nepieciešamo dokumentu iesniegšanas 

veidus, iesniegumu var iesniegt un atbalstu saņemt ar pilnvarotās personas 

                                                           
9 2.panta pirmā daļa. 

http://www.pakalpojumi.lv/
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starpniecību (pilnvaras paraugs pielikumā). Pašvaldības amatpersona apliecina 

pilnvaras devēja gribu un paraksta autentiskumu. 

Nepilngadīgu personu iesniegumu apstrāde 
 

Civillikuma 219.pants nosaka, ka nepilngadība personām turpinās tik ilgi, kamēr 

tās sasniedz astoņpadsmit gadu vecumu. 

 

Civillikuma 177.panta pirmā daļa nosaka, ka līdz pilngadības sasniegšanai bērns 

ir vecāku aizgādībā. Atbilstoši Civillikuma 177.panta otrajai daļai aizgādība ir 

vecāku tiesības un pienākums rūpēties par bērnu un viņa mantu un pārstāvēt 

bērnu viņa personiskajās un mantiskajās attiecībās.  

Bērniem, kas palikuši bez vecāku gādības, ieceļams aizbildnis (Civillikuma 

222.pants). Atbilstoši Civillikuma 252.pantam aizbildnis atvieto aizbilstamajam 

tā vecākus un saskaņā ar Civillikuma 261.pantu visos tiesiskos darījumos 

nepilngadīgo pārstāv aizbildnis. 

 

Civillikuma 190. pants noteic, ka nepilngadīgo bērnu manta, izņemot 195. pantā 

minēto, atrodas vecāku pārvaldībā. Tas nozīmē, ka, ja bērnam pieder 

nekustamais īpašums, tad visas lietas, kas saistītas ar šī nekustamā īpašuma 

uzturēšanu, lietošanu, kārto bērna likumiskais pārstāvis – vecāks vai aizbildnis. 

 

Visos gadījumos, kad bērnam piekrīt nekustamais īpašums, bāriņtiesa ir lēmusi 

par to, vai īpašuma iegūšana atbilst bērna labākajām interesēm. Bāriņtiesas 

lēmumā tiek norādīta persona, kurai jāsniedz norēķins par bērna mantas 

pārvaldību. 

 

!!! Tas nozīmē, ka atbalstu par bērnam piederošu mājokli var pieprasīt un saņemt 

likumiskais pārstāvis, kurš pārvalda bērna mantu. 

 

Visticamāk bērna likumiskais pārstāvis būs nekustamā īpašuma nodokļa 

maksātājs. 

 

Atbalsta pieprasījumu par nepilngadīgai personai piederošu mājokli var iesniegt 

tikai klātienē, ja persona nevēlas iesniegumam pievienot bāriņtiesas lēmuma 

pilnu tekstu. Pašvaldības darbinieks lietojumprogrammas SOPA IT rīka 

“piezīmju laukā” norāda personas klātienē uzrādītā bāriņtiesas lēmuma 

pieņemšanas datumu, Nr. un bāriņtiesu, kura pieņēmusi lēmumu. 

Nepieciešamības gadījumā pašvaldības amatpersona sazinās ar attiecīgo 

bāriņtiesu.       

 

Izņēmums: 

Civillikuma 195. pants nosaka, ka par bērnu brīvo mantu, kas izņemta no 

vecāku pārvaldības, ja bērni sasnieguši sešpadsmit gadu vecumu, jāatzīst: 
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1) viss, ko bērni ieguvuši ar savu personisko darbu vai ar vecāku 

piekrišanu patstāvīgi nodarbojoties kādā arodā, rūpniecībā vai 

tirdzniecībā u. tml.; 

2) viss, ko vecāki no bērniem piederošās mantas nodod viņu brīvā 

pārvaldībā; 

3) visa manta, kuru bērniem bez atlīdzības piešķīruši radinieki vai citas 

personas ar nosacījumu, lai bērni to pārvaldītu un lietotu patstāvīgi, 

izņemot mantu, kas piešķirta noteiktam mērķim. 

 

!!! Ja bērns ir sasniedzis 16 gadu vecumu un viņam pieder mājoklis, kas izņemts 

no vecāku vai aizbildņu pārvaldības, atbalstu var pieprasīt un saņemt bērns. 

Pašvaldības amatpersona pirms lēmuma pieņemšanas sazinās ar attiecīgo 

bāriņtiesu.       

 

3. Atbalsta saņemšana vairāku dzīvokļu mājā ar kopīgu apkures 

sistēmu 
 

Vairāku dzīvokļu mājas gadījumā, ja mājā ir kopīga apkures sistēma un kopīgi 

iegādāts kurināmais, pieteikumu atbalstam var iesniegt viens pārstāvis par visām 

mājsaimniecībām (dzīvokļiem), savukārt elektroenerģijas atbalsta gadījumā – 

līgumslēdzējs vai atbalsta saņemšanai deleģētā persona, kuras rīcībā ir 

elektroenerģijas rēķins un mājokļa lietošanas tiesības apliecinošs dokuments. 

Šādā gadījumā maksimālo atbalstam attiecināmo apjomu aprēķina, dzīvokļu 

skaitu reizinot ar brikešu/granulu vai malkas atbalsta apjoma maksimumu, 

izņemot malku bez čeka. Pārstāvis vai deleģētā persona iesniedz visu dzīvokļu 

īpašnieku pilnvarojumus pārstāvēt viņu intereses atbalsta saņemšanai. Deleģētā 

persona uzrāda savu bankas konta numuru.  

 

Šo iesnieguma veidu izmanto tikai gadījumos, ja uz vairākiem dzīvokļiem ir 

kopīga apkures sistēma, piemēram, viens granulu katls uz 4 dzīvokļiem. 

 

Ja vairāku dzīvokļu māju apsaimnieko dzīvokļu īpašnieku biedrība, atbalstu var 

pieprasīt, piemēram, valdes priekšsēdētājs vai cita pilnvarota persona atbilstoši 

statūtiem. Šajā gadījumā maksājumu būs veikusi juridiska persona, kas 

izņēmuma gadījumā var kvalificēties atbalsta saņemšanai kā juridiska persona. 

Pilnvarotā persona uzrādīs attiecīgo juridiskas personas kontu. 

 

Ja vairāku dzīvokļu māju  apsaimnieko apsaimniekotājs, atbalstu var pieprasīt, 

piemēram, apsaimniekotāja pārstāvis (pilnvarotā persona) uz dzīvokļu 

īpašnieku pilnvarojuma pamata. Šajā gadījumā maksājumu par energoresursu 

ieguvi būs veikusi juridiska persona - apsaimniekotājs, kas izņēmuma gadījumā 

var kvalificēties atbalsta saņemšanai kā juridiska persona. Pilnvarotā persona 

uzrādīs apsaimniekošanas uzņēmuma juridiskas personas kontu atbalsta 

saņemšanai. Attiecīgi, apsaimniekotājs, saņemot valsts atbalstu, piemēros atlaidi 

mājsaimniecību rēķinos. 
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!!! Ja apkure vairāku dzīvokļu mājā tiek nodrošināta ar kopīgu malkas apkures 

katlu, bet nav iespējams iesniegt maksājumu apliecinošu dokumentu par malkas 

iegādi, tad atbalstu malkas izdevumiem (60 euro) var pieprasīt tikai katra 

mājsaimniecība atsevišķi. 

 

Tāpat, ja īpašniekam pieder vairāku dzīvokļu māja (ar vairākām adresēm) ar 

individuālu malkas apkuri dzīvoklī un nav iespējams iesniegt maksājumu 

apliecinošu dokumentu par malkas iegādi, arī tad atbalstu malkas izdevumiem 

(60 euro) var pieprasīt tikai katra mājsaimniecība atsevišķi.  

 

4. Atbalsta saņemšana vienā adresē vairāku mājsaimniecību 

gadījumā (adrese nav sadalīta vairākos dzīvokļos vai mājās) 
 

Atbalsts tiek piemērots gadījumos, ja vienā adresē ir pašvaldības daudzdzīvokļu 

ēka, kuras galalietotāji ir mājsaimniecības, un privātīpašums, kuru dalītās daļās 

apsaimnieko vairākas mājsaimniecības (kopīpašnieki). 

 

!!! Iesniegumus atbalstam var iesniegt  tikai klātienē  abi vai vairāki īpašnieki 

vai to pilnvarotās personas. 
 

Iesniegumam tiek pievienoti dokumenti, kas apliecina mājsaimniecību 

nošķirtību: 

 

- līgumi par pakalpojumu pieslēgumu katrai mājsaimniecībai atsevišķi; 

- rēķini par komunālajiem pakalpojumiem; 

- daudzdzīvokļu pašvaldību īpašumtiesību  gadījumā – īres līgumi !!! 

 

!!! Zemesgrāmata viena pati kā nošķirtību apliecinošs dokuments nav 

pietiekams.  

 

Pašvaldības dienesta darbinieki IT rīka piezīmju laukā atzīmē, ka vienā adresē ir 

vairākas mājsaimniecības, un pievieno dokumentus, kas apliecina 

mājsaimniecību nošķirtību. 

 

Šādus iesniegumus apstrādā tikai klātienē, jo pašvaldības darbiniekiem 

jāpārliecinās par īpašumā esošo atsevišķo mājsaimniecību skaitu (dzīvokļi, ēkas) 

un tas jānorāda IT rīka piezīmēs. Lietojumprogrammā SOPA (tikai klātienē 

pieņemtajiem iesniegumiem) tiks paredzēta iespēja šādām adresēm piešķirt 

vairāk nekā vienai adresei paredzēto atbalsta apjomu.  

 

Atbalsta gala aprēķins jālabo sistēmā, proti, tā summa, kas paredzēta vienai 

adresei (mājsaimniecībai), tiek  sareizināta  ar  mājsaimniecību skaitu. 
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5. Apkure ar koksnes granulām un koksnes briketēm 
 

Iesniegumā jāietver pašapliecinājums par koksnes granulu vai koksnes brikešu 

apkures sistēmas izmantošanu mājoklī. 

 

Iesniegumu par atbalstu mājsaimniecībai iesniedz laikposmā no 2022. gada 

1. oktobra līdz 2023. gada 30. aprīlim. 

Atbalsta periods noteikts no 2022. gada 1. maija līdz 2023. gada 30. aprīlim – lai 

saņemtu atbalstu, čeka vai  cita maksājumu apliecinoša dokumenta datumam ir 

jābūt šajā periodā. 

Koksnes briketēm un koksnes granulām cenu slieksnis noteikts 300 euro par 

tonnu bez pievienotās vērtības nodokļa (aptuveni 65 euro/MWh).  

Izmaksu pieaugums tiks kompensēts 50% apmērā (t.i., ja izmaksas pārsniedz 300 

euro/tonnā bez pievienotās vērtības nodokļa), bet ne vairāk kā 100 euro/tonnā 

(bez pievienotās vērtības nodokļa) apmērā.  

Granulu un brikešu taras cena (palešu un maisu cena), kas maksājuma 

dokumentā izdalīta atsevišķā pozīcijā, NAV iekļaujama kompensējamos 

izdevumos. 

Vienā paletē mēdz būt: 

• 960 kg, kas ir 0,96 tonnas; 

• 975 kg – 0,975 tonnas u.c.   

!!! Ja maksājuma dokumentā nav norādīta mērvienība (ir tikai norādīts maisu vai 

palešu skaits, bet nav matemātiskās mērvienības), pašvaldības darbiniekiem 

ieteicams sazināties ar pārdevēju un saņemt informāciju par  paletes un/vai 

maisu tilpumu, jo tas varētu sekmēt ātrāku lēmuma pieņemšanu citu iesniegumu 

gadījumos, kad kurināmais iegādāts no šī paša pārdevēja, kā arī, iespējams, 

pārdevēja rīcības maiņu, sagatavojot rēķinus turpmākajiem klientiem.    

Piemēri:  

1) Ja granulas izmaksās 450 euro par tonnu, neiekļaujot 12% PVN, tad valsts 

kompensēs 50%  apmērā, proti,  75 euro par katru iegādāto tonnu ,atbalsta 

summai pieskaitot  12% PVN.   

(450 - 300) : 2 = 75 euro +12% PVN 

2) Ja granulas maksās 600 euro par 1 tonnu, neiekļaujot 12% PVN, tad valsts 

kompensēs maksimālo apmēru : 100 euro par katru tonnu, atbalsta 

summai pieskaitot 12% PVN.  
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(500 - 300) : 2 = 100 euro +12% PVN 

Maksimālais atbalsta apjoms, par kuru varēs saņemt atbalstu, vienai 

mājsaimniecībai būs 10 tonnas. 

Iesniegumā jāietver pašapliecinājums, ka citi mājsaimniecības locekļi nav 

iesnieguši iesniegumu atbalsta saņemšanai par iesniegumā minēto mājokli. 

 

6. Apkure ar malku 
 

Iesniegumā ir jāietver pašapliecinājums par malkas apkures sistēmas 

izmantošanu mājoklī. 

 

Apkurei ar malku var saņemt divu veidu atbalstu. Vienā adresē iespējams saņemt 

atbalstu gan par malku, par kuru nav maksājumu apliecinoša dokumenta, gan par 

malku ar maksājumu apliecinošu dokumentu.  

 

6.1. Bez maksājumu apliecinoša dokumenta par malkas iegādi 

 

Iesniegumu par atbalstu mājsaimniecībai ar malkas apkuri bez maksājumu 

apliecinoša dokumenta iesniedz laikposmā no 2022. gada 1. oktobra līdz 

2022. gada 30. novembrim. 

 

Iesniegumā jāietver pašapliecinājums par malkas iegādi.  

Malkai, kas iegādāta līdz 2022.gada 31.augustam un kurai nav maksājumu 

apliecinoša dokumenta, valsts kompensēs vienreizēju fiksētu atbalstu 60 euro  

apmērā vienam mājoklim.  

Iesniegumā jāsniedz pašapliecinājums, ka citi mājsaimniecības locekļi nav 

iesnieguši iesniegumu atbalsta saņemšanai par iesniegumā minēto mājokli. 

 

6.2. Ar maksājumu apliecinošu dokumentu  

 
Iesniegumu par atbalstu mājsaimniecībai iesniedz laikposmā no 2022. gada 

1. oktobra līdz 2023. gada 30. aprīlim. 

 

Atbalsta periods noteikts no 2022. gada 1. maija līdz 2023. gada 30. aprīlim – 

proti, lai saņemtu atbalstu, čeka vai cita maksājumu apliecinoša dokumenta 

datumam ir jābūt šajā periodā. 

Malkai  noteikts cenu līmenis, virs kura sāk sniegt atbalstu - 40 euro/ber.m3 bez 

pievienotās vērtības nodokļa. 
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Valsts kompensē izmaksu pieaugumu 50% apmērā no cenas virs noteiktā cenu 

līmeņa (t.i., ja izmaksas pārsniedz 40 euro/ber.m3), bet ne vairāk par 15 

euro/ber.m3 bez pievienotās vērtības nodokļa. 

Maksimālais atbalsta apjoms, par kuru var saņemt atbalstu, vienai 

mājsaimniecībai ir 35 ber.m3 jeb 21 sters. 

!!! Elektroniskajos iesniegumos jānorāda tāda mērvienība, kāda norādīta 

maksājuma dokumentā (kg / litri / steri / cieškubikmentri vai m3 / berkubikmetri). 

Sistēma jebkādās norādītajās mērvienībās iegādāto malkas daudzumu pārrēķinās 

ber.m3. 

1 sters = 1,625 ber.m3 ;  

1 cieškubikmentrs vai m3 = 2,5 ber.m3;  

1 kg = 0,036 ber.m3;  

1 litrs = 0,0016 ber.m3 

 

Maksimālais atbalsta apjoms:  

21 sters;  

14 cieškubikmetri vai m3;  

9800 kg,  

21875 l 

Ja rēķinā norādītas vairākas pozīcijas un katrā ir sava mērvienība (piemēram, 

m3 un litri), tad abas mērvienības jāizsaka vienā mērvienībā un jānorāda viens 

kopējais apjoms. 

Piemēri: 

1) Ja iegādāta malka 20 ber.m3 par cenu 50 euro par 1 ber.m3, neiekļaujot 

12% PVN,  tad valsts kompensēs 50% apmērā no 10 euro  par katru 

ber.m3, atbalsta summai pieskaitot 12% PVN.  

            (50 - 40) :2 x 20 = 100 euro +12% PVN  /par 20 ber.m3 

2) Ja iegādāta malka 20 ber.m3 par cenu 80 euro par 1 ber.m3, neiekļaujot 

12% PVN,  tad valsts kompensēs 15 euro par katru ber.m3, atbalsta 

summai pieskaitot 12% PVN.  

15 x 20 = 300 euro +12% PVN/ par 20 ber.m3 

3) Ja iegādāta malka 20 ber.m3 par cenu 50 euro par 1 ber.m3 un malkas 

pārdevējs nav PVN maksātājs, tad valsts kompensēs 50% apmērā no 10 

euro  par katru ber.m3 (PVN atbalsta summai netiks pieskaitīts). 

(50 - 40) :2 x 20 = 100 euro /par 20 ber.m3 
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!!! Šajā gadījumā pakalpojuma sniedzējam jābūt reģistrētam PVN nemaksātāju 

reģistrā. 

Nosacījums! Ja par šo pašu mājokli jau ir saņemts malkas atbalsts 

mājsaimniecībai 60 euro apmērā, atbalsta apmēru mājsaimniecībai atbilstoši 

maksājumu apliecinošiem dokumentiem aprēķina kā starpību starp aprēķināto 

atbalsta apmēru un izmaksāto atbalstu 60 euro (t.i., tiks izmaksāts atbalsts par 

summu, kas pārsniedz 60 euro).  

Iesniegumā jāietver pašapliecinājums, ka citi mājsaimniecības locekļi nav 

iesnieguši iesniegumu atbalsta saņemšanai par iesniegumā minēto mājokli. 

 

7. Apkure ar elektroenerģiju 
 

Iesniegumā jāietver pašapliecinājums par elektroenerģijas apkures sistēmas 

izmantošanu mājoklī. 

 

Iesniegumu par atbalstu mājsaimniecībai iesniedz laikposmā no 2022. gada 

1. novembra līdz 2023. gada 31. maijam. 

 

Atbalsta periods noteikts no 2022. gada 1. oktobra līdz 2023. gada 30. aprīlim – 

lai saņemtu atbalstu, rēķina par elektroenerģiju maksājuma datumam ir jābūt 

periodā no 2022. gada 1. novembra līdz 2023. gada 31. maijam. 

Mājsaimniecībām, kuras apkurei izmanto elektroenerģiju, atbalsts tiks piešķirts 

tiem elektroenerģijas lietotājiem, kuru patēriņš ir lielāks par 500 kWh mēnesī, 

bet ne vairāk kā 2000 kWh, ja elektroenerģija tiek izmantota mājokļa apkurei.  

Valsts kompensēs 50% no elektroenerģijas cenas, kas pārsniegs 0,160 euro/kWh 

bez pievienotās vērtības nodokļa, bet ne vairāk kā 0,100 euro/MWh bez 

pievienotās vērtības nodokļa.  

Jebkurai mājsaimniecībai laikposmā no 2022.gada 1.oktobra līdz 2023.gada 

30.aprīlim elektroenerģijas tirgotājs piemēro maksas samazinājumu par katrā 

mēnesī patērētajām pirmajām 100 kilovatstundām, nosakot fiksēto cenu 0,160 

euro/kWh, savukārt nākamās patērētās 400 kWh būs jāapmaksā atbilstoši 

elektroenerģijas tirgotāja noteiktajai elektroenerģijas cenai, bet kompensācija 

tiks piemērota tikai tam patēriņam, kas pārsniedz šo slieksni (ieskaitot 

pievienotās vērtības nodokli).  

Piemērs: 

Ja mājsaimniecības kopējais mēneša elektroenerģijas patēriņš ir 2000 kWh un 

lietotāja elektroenerģijas cena konkrētajā mēnesī ir 0,250 euro/kWh, tad 

kompensācijas aprēķins ir šāds: 
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Pirmās 100 kWh par fiksēto cenu 0,160 euro/kWh, nākamās 400 kWh par 

tirgotāja cenu. Savukārt 1500 kWh piemēro valsts noteikto atbalstu 67,50 euro 

+ PVN 21% 

2000 – 500 = 1500 kWh x (0,250 - 0,160) : 2 = 1500 x 0,045 = 67,50 euro +PVN 

21%. 

Iesniegumā jāietver pašapliecinājums, ka citi mājsaimniecības locekļi nav 

iesnieguši iesniegumu atbalsta saņemšanai par iesniegumā minēto mājokli. 

8. Atbalsta mājsaimniecībai lēmuma pieņemšana  
 

Pašvaldība, kuras administratīvajā teritorijā atrodas mājoklis, izskata iesniegumu 

un tam pievienotos dokumentus un pieņem lēmumu par atbalsta mājsaimniecībai 

piešķiršanu vai atteikumu to piešķirt.  

 

Iesnieguma izskatīšanai ir 3 veidu rezultāts: “piešķirts”, “piešķirts precizēts”, 

“atteikts”.  

Pie pirmajiem 2 lēmumiem veidojas pabalsta izmaksa, pie pēdējiem 2 - veidojas 

lēmuma dokuments. 

 

8.1. Pozitīvs lēmums par atbalsta piešķiršanu un tā izmaksāšana  
 

Darbinieks pats izlemj, kuru veidu norādīt - “piešķirts” vai “piešķirts precizēts”. 

“Piešķirts precizēts” norādāms situācijās, kad iesniegumā norādītā informācija 

tiek koriģēta – mainīti iesniedzēja norādītie dati (cena, apjoms), kas maina 

aprēķināto atbalsta summu, kā arī var tikt norādīts gadījumos, kad  sistēmā tiek 

veiktas izmaiņas iesnieguma datos, piemēram, pievienoti papildus no iesniedzēja 

pēc pieprasījuma saņemtie dokumenti. 

 

Norādot “piešķirts precizēts”, tiek gatavots lēmums par precizēšanu.  

!!! Lēmums par precizēšanu/labošanu ir obligāts tikai tajos gadījumos, ja 

labojumu rezultātā mainās summa.  

 

Uzskatāms, ka pašvaldība ir pieņēmusi labvēlīgu lēmumu, ja 30 darbdienu laikā 

pēc iesnieguma un tam pievienoto dokumentu saņemšanas iesniedzēja 

iesniegumā norādītajā kredītiestādes maksājumu kontā ir ieskaitīts atbalsts 

mājsaimniecībai.10 

 

Piešķirto atbalstu mājsaimniecībai pārskaita iesniedzēja iesniegumā norādītajā 

kredītiestādes maksājumu kontā vai pasta norēķinu sistēmā. 

 

!!! Izmaksu saraksts tiek veidots kopīgs pašvaldībai. Izmaksas nevar atlasīt pa 

mikrorajoniem, jāizvēlas cits atlases kritērijs. 

 

                                                           
10 Energoresursu cenu ārkārtēja pieauguma samazinājuma pasākumu likuma 7.1 panta  desmitā daļa. 
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Atbalstu var pārskaitīt uz personas iesniegumā norādīto personas konta numuru 

kredītiestādē vai pasta norēķinu sistēmā. Ja tiek veikts pārskaitījums uz personas 

kontu ārvalsts kredītiestādē, šā atbalsta saņēmējs sedz visas izmaksas par 

pārskaitījumu, tostarp konvertācijas izmaksas, ārpus Eiropas Savienības 

dalībvalsts vai Eiropas Ekonomikas zonas valsts. Pārskaitāmā summa tiek 

samazināta par bankas vai kredītiestādes ieturēto komisijas maksu arī tad, ja 

kļūdaini veikts maksājums atkārtoti tiek nosūtīts atbalsta saņēmējam.11  

 

Ja personai nav kredītiestādes vai pasta norēķinu sistēmas konta, iespējams 

iesniegumā norādīt citas personas konta numuru, kurai tā piekrīt ieskaitīt 

piešķirto atbalstu, norādot saņēmēja vārdu, uzvārdu, konta numuru. 

 

Ja persona ilgstošas slimības vai citu iemeslu dēļ nevar izmantot likumā minētos 

iesnieguma un atbalsta saņemšanai nepieciešamo dokumentu iesniegšanas 

veidus, iesniegumu var iesniegt un atbalstu saņemt ar pilnvarotās personas 

starpniecību (pilnvaras paraugs pielikumā).  

 

!!! Pašvaldības amatpersona apliecina pilnvaras devēja gribu un paraksta 

autentiskumu. 

 

Izņēmuma gadījumā, ja nav iespējas atbalstu mājsaimniecībai saņemt bankas 

kontā, tad pabalstu var izmaksāt skaidrā naudā.  

• Šādus iesniegumus var iesniegt tikai klātienē! Lai elektroniski iesniegtu 

iesniegumu, jau pats autentifikācijas moments paredz, ka cilvēkam ir 

internetbanka un konts, tādēļ elektroniskajiem iesniegumiem nav 

paredzēta opcija atstāt konta nr. lauku neaizpildītu.   

• Skaidras naudas izmaksa iesniegumiem, ko personas vārdā iesniegusi 

pilnvarotā persona (speciālpilnvara): 

o jānorāda tās personas konts, kuras vārdā iesniegums tiek iesniegts, 

vai,  

o pašvaldība lemj, ka skaidras naudas izmaksa notiks ar piegādi 

mājās tai personai, par kuru pilnvarotā persona iesniegusi 

iesniegumu; 

o skaidras naudas izmaksa pašai pilnvarotajai personai nav 

pieļaujama.  

 

!!! Tehniskās iespējas skaidras naudas izmaksām tiks nodrošinātas sākot ar 

2022.gada 1.novembri.12 

 

8.2.  Atteikums piešķirt atbalstu mājsaimniecībai 

 
Ja iesnieguma izskatīšanas procesā tiks konstatēta neatbilstība likumā 

noteiktajiem nosacījumiem, iesniegumā norādītā apkures veida neesamība 
                                                           
11 Energoresursu cenu ārkārtēja pieauguma samazinājuma pasākumu likuma 7.1 panta astotā daļa. 
12 Energoresursu cenu ārkārtēja pieauguma samazinājuma pasākumu likuma 7.1 panta astotā daļa un 

pārejas noteikumu 8.punkts. 
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mājoklī, mājokļa lietošanas tiesības apliecinošu dokumentu trūkums vai citi 

iemesli, pašvaldības amatpersona gatavo lēmumu par atteikumu piešķirt atbalstu 

mājsaimniecībai. 

 

Sistēma drukās tekstu, ko pašvaldības darbinieks būs ievadījis “Iesnieguma 

vērtēšanas formā”. Lai atvieglotu darbiniekiem atteikuma teksta noformēšanu, 

programma piedāvā izvēlēties jau gatavus teksta fragmentus, ko darbinieks var 

labot/papildināt.  

Tiek piedāvātas šādas opcijas (var lietot arī vairākas): 

• norādītajā adresē nav iesniegumā minētais apkures veids; 

• iesniegumam nav pievienots maksājumu apliecinošs dokuments; 

• iesniegumam pievienotā maksājuma dokumenta datumi neatbilst  

likumā noteiktajam atbalsta periodam; 

• atbalstu mājsaimniecībai par šo adresi pieprasījusi/saņēmusi cita 

persona; 

• atbalsts nepienākas, jo Jūsu izdevumi ir mazāki par Energoresursu 

cenu ārkārtēja pieauguma samazinājuma pasākumu likumā 

noteiktajiem normatīviem. 

 

Ja persona ir atsaukusi savu iesniegumu, tad  tiek gatavots atteikuma lēmums, 

kā pamatojumu minot saņemto personas atsaukumu (telefonisks atsaukums nav 

pietiekams). 

  

Pašvaldība atbalstu mājsaimniecībai nepiešķir, ja: 

1) iesniegumā un tam pievienotajos dokumentos ietvertā informācija 

neatbilst šā atbalsta saņemšanas nosacījumiem; 

2) sniegta apzināti nepatiesa informācija.13 

 

!!! Personas datu nesniegšanas gadījumā pieteikuma iesniedzējam būs liegta 

iespēja saņemt, bet pašvaldībai - izmaksāt energoresursu atbalstu 

mājsaimniecībai14.  

Iesniedzējs tiek informēts, ka pieteikuma iesniegšanas un apstrādes procesā tiks 

veikta pieteikuma iesniedzēja personas datu apstrāde energoresursu atbalsta 

pieprasīšanas un piešķiršanas nolūkiem. Personas datu sniegšanas pienākums 

paredzēts Energoresursu cenu ārkārtējā pieauguma samazinājuma pasākumu 

likumā. 

9. Pašvaldības lēmuma apstrīdēšana un pārsūdzēšana 
 
Pašvaldības amatpersonas lēmumu vai faktisko rīcību par atbalstu 

mājsaimniecībai piešķiršanu vai atteikumu to piešķirt var apstrīdēt, iesniedzot 

                                                           
13 Energoresursu cenu ārkārtēja pieauguma samazinājuma pasākumu likuma 7.1 panta vienpadsmitā 

daļa. 
14 Plašāka informācija par personas datu apstrādes aspektiem ir pieejama attiecīgās pašvaldības 

privātuma politikā. 
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augstākai amatpersonai pašvaldībā attiecīgu iesniegumu 30 dienu laikā pēc 

atbalsta mājsaimniecībai ieskaitīšanas kontā vai atteikuma piešķirt atbalstu 

mājsaimniecībai saņemšanas.  

 

Lēmumu par apstrīdēto administratīvo aktu vai faktisko rīcību var pārsūdzēt 

tiesā Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā. 

 
Atteikuma gadījumā administratīvais akts stājas spēkā ar brīdi, kad tas paziņots 

adresātam15.  

 

Veids, kādā administratīvo aktu paziņo adresātam — rakstveidā, mutvārdos vai 

citādi — , neietekmē tā stāšanos spēkā. 

 

10.  Nepamatoti izmaksāts atbalsts 
 

Pašvaldība viena gada laikā pēc atbalsta mājsaimniecībai piešķiršanas var lemt 

par nepamatoti izmaksātā atbalsta mājsaimniecībai atgūšanu. Pašvaldība pieņem 

lēmumu par nepamatoti izmaksātā atbalsta mājsaimniecībai atgūšanu, ja tā 

konstatē, ka attiecīgais atbalsts mājsaimniecībai ir nepamatoti izmaksāts 

iesniedzēja vainas dēļ, jo viņš sniedzis nepatiesu vai nepilnīgu informāciju vai 

nav paziņojis par pārmaiņām, kas varētu ietekmēt tiesības uz šo atbalstu vai tā 

apmēru. Ja iesniedzējs neatlīdzina pārmaksāto summu labprātīgi, lēmumu 

izpilda tiesu izpildītājs Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā, 

pamatojoties uz pašvaldības izpildrīkojumu.  

 

                                                           
15 Administratīvā procesa likuma 70.pants. Administratīvā akta paziņošana un spēkā esamība. 

https://likumi.lv/ta/id/55567-administrativa-procesa-likums
https://likumi.lv/ta/id/55567-administrativa-procesa-likums

