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2022.gada kopsavilkums

VARAM izskatīja un

apstiprināja pašvaldību

2022.gadā aizpildītās

Veidlapas “Pārskats par

atbalstu mājsaimniecībām

apkures sezonai” un to

kopsavilkumus:

1. Avansa pieprasījums 

2. Oktobra Pārskats

3. Novembra Pārskats

4. Decembra Pārskats
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2022.gada kopsavilkums
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2022.gada kompensējamo izdevumu par apkuri īptsvars pret 

kopējiem izdevumiem pa veidiem, %

96%

4%

Izskatītie iesniegumi

atbalstītie iesniegumi

neatbalstītie iesniegumi

Kopējie 

iesniegumi
234 731

Atbalstītie 

iesniegumi
226 381

Neatbalstītie 

iesniegumi
8 350



➢ Likuma 7. prim panta astoņpadsmitā daļa

Līdz mēneša 15. datumam, izmantojot Valsts kases e-pakalpojumus pašvaldības iesniedz
VARAM pārskatu par faktiski izlietotajiem līdzekļiem atbalstam mājsaimniecībām un
avansu

➢10 darbdienu laikā Valsts kases e-pakalpojumā ePārskati izskata/pārbauda un apstiprina
pašvaldību iesniegtos pārskatus

➢ reizi mēnesī kompensē pašvaldībām minētos izdevumus

➢ ir tiesīga izlases kārtībā kontrolēt finansējuma izlietojumu atbalstam mājsaimniecībām
un administratīvajām izmaksām, pieprasot no pašvaldības papildu informāciju
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VARAM uzdevumi Energoresursu cenu ārkārtēja pieauguma 

samazinājuma pasākumu likuma ietvaros



VARAM veiktie uzdevumi kontroles jautājumā

Lai veiktu Likumā noteiktu pārbaudes funkciju, kas noteikta 7.prim panta astoņpadsmitajā daļā VARAM ir tiesīga
izlases kārtībā kontrolēt finansējuma izlietojumu atbalstam mājsaimniecībām un administratīvajām izmaksām,
pieprasot no pašvaldības papildu informāciju.

VARAM noteica, ka reizi mēnesī pārbaudei izvēlas divas pašvaldības – pašvaldību ar piekto lielāko un piekto
mazāko atbalstīto mājsaimniecību iesniegumu skaitu attiecīgajā mēnesī:

1. ja nākamajā mēnesī atkārtojas jau izvēlētās pašvaldības, tad tiek izvēlēta attiecīgi nākamā lielākā un nākamā
mazākā;

2. ja viena mēneša ietvaros ir iesniegti mazāk nekā 10 pašvaldību pārskati, tiek izvēlēta viena pašvaldība ar
piekto lielāko atbalstīto mājsaimniecību iesniegumu skaitu attiecīgajā mēnesī;

3. viena pašvaldība kontrolei var tikt izvēlēta vienu reizi.

No pārbaudei izvēlētās pašvaldības pieprasa papildu informāciju par finansējuma izlietojumu atbalstam
mājsaimniecībām par pēdējo apstiprināto pārskatu, piemēram lēmumu sarakstu par piešķirto atbalstu vai atteikumu
piešķirt atbalstu, izmaksu sarakstu, kā arī piecu mājsaimniecību iesniegumus un tiem pievienotos maksājumu
apliecinošos dokumentus un/vai rēķinus.
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Kopsavilkums par kontroles jautājumiem

VARAM veicot kontroles funkciju tika
izskatīti sekojošu pašvaldību Pārskatu dati:

➢ Oktobra pārskata ietvarā –

Kuldīgas novada pašvaldība, Saulkrastu
novada pašvaldība

➢ Novembra pārskata ietvarā –

Salaspils novada pašvaldība, Tukuma
novada pašvaldība

➢ Decembra pārskata ietvarā –

Ventspils novada pašvaldība, Ventspils
valstspilsētas pašvaldība

Kontroles rezultātā pārkāpumi netika konstatēti.
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VARAM uzdevumi saistībā ar veiktajiem grozījumiem Energoresursu cenu ārkārtēja 

pieauguma samazinājuma pasākumu likuma ietvarā 
(01.02.2023 tiek izskatīti Saeimas Budžeta komisijā, 1. lasījumā)

Likuma grozījumu mērķis ir sniegt energoresursu cenu ārkārtēja pieauguma apstākļos papildus atbalsta mehānismus

tām mājsaimniecībām, kas siltumapgādes nodrošināšanai izmanto sašķidrināto naftas gāzi (propānu-butānu) vai

dīzeļdegvielu. VARAM sagatavoja papildinājumu Veidlapā “Pārskats par atbalstu mājsaimniecībām apkures

sezonai” ar minētajiem atbalsta veidiem.
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1.pielikums

Datu savākšanas pamatojums –

Energoresursu cenu ārkārtēja pieauguma samazinājuma pasākumu likuma 7.1 pants

21_Apkure

Pārskats par atbalstu mājsaimniecībām apkures sezonai

KODI

Pašvaldības nosaukums 0021000

Iestādes nosaukums 90000018622

Gads 2023

Pārskata periods: 

Pašvaldības finansējuma saņēmējas 

Izdevumi kopā

(8.+11.)

Saņemtais 

avanss, euro

Avansa atlikums 

uz nākamo 

pārskata periodu, 

euro

Pārskata perioda 

izmaksātā summa, 

kas pārsniedza 

avansu

Pašvaldības 

pieprasītais 

avanss, euro

Avansa 

maksimāli 

pieejamā summa  

(kontrole un 

pārbaude)

Izmaksājamā 

summa 

(kompensējamie 

izdevumi un 

avanss)

(4.+ 5.)

Kompensējamie 

izdevumi par 

administratīvajām 

izmaksām, euro

(8 euro par viena 

iesnieguma 

reģistrāciju un 

izskatīšanu)

Izskatīto mājsaimniecību iesniegumu 

skaits, tai skaitā 

Kompensējamie 

izdevumi par 

apkuri, euro

Ja apkurei izmanto koksnes granulas Ja apkurei izmanto koksnes  briketes Ja apkurei izmanto malku
Ja apkurei izmanto sašķidrināto 

naftas gāzi
Ja apkurei izmanto dīzeļdegvielu Ja apkurei izmanto elektroenerģiju

atbalstīto 

iesniegumu skaits

neatbalstīto 

iesniegumu skaits

mājsaimniecību 

atbalstīto 

iesniegumu skaits

pašvaldībai 

kompensējamie 

izdevumi, euro

mājsaimniecību 

atbalstīto 

iesniegumu skaits

pašvaldībai 

kompensējamie 

izdevumi, euro

ar maksājuma apliecinājuma 

dokumentu

bez maksājuma apliecinājuma 

dokumenta

mājsaimniecību 

atbalstīto 

iesniegumu skaits

pašvaldībai 

kompensējamie 

izdevumi, euro

mājsaimniecību 

atbalstīto 

iesniegumu 

skaits

pašvaldībai 

kompensējamie 

izdevumi, euro

mājsaimniecību 

atbalstīto 

iesniegumu skaits

pašvaldībai 

kompensējamie 

izdevumi, euro
nosaukums NMR

konta numurs, uz kuru 

pārskaitāmi finanšu līdzekļi

mājsaimniecību 

atbalstīto 

iesniegumu skaits

pašvaldībai 

kompensējamie 

izdevumi, euro

mājsaimniecību 

atbalstīto 

iesniegumu skaits

pašvaldībai 

kompensējamie 

izdevumi, euro

A C 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

Kopā 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

Pašvaldība nodrošina normatīvajos aktos noteikto līdzekļu izlietojuma kontroli un atbilstību Energoresursu cenu ārkārtēja pieauguma samazinājuma pasākumu likuma mērķim.

Pašvaldība apliecina, ka ir sniegtas patiesas un pilnīgas ziņas un apzinās, ka par nepatiesu ziņu sniegšanu var saukt pie normatīvajos aktos noteiktās atbildības.

ŠIS DOKUMENTS IR SAGATAVOTS UN ELEKTRONISKI PARAKSTĪTS EPĀRSKATOS, IZMANTOJOT EPĀRSKATU AUTENTIFIKĀCIJAS RĪKUS



PALDIES!
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