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Statistika: 
• Iesniegti 140 000 iesniegumi, no tiem, 71 000 saņemti no e-pakalpojuma.

• Pašvaldības ar lielāko elektroniski saņemto iesniegumu īpatsvaru: 

(virs 70% ir no e-pakalpojuma): Olaine, Ropaži, Alūksne, Liepāja.

• Izskatīti kopā 107 000 iesniegumi jeb 76% no iesniegtajiem. 

• Piešķirti atbalsti: 105 000, ar kopsummu 6,5 milj. EUR.

• Izmaksāti atbalsti: 67 000, ar kopsummu 4,2 milj. EUR, 39 pašvaldībās.

• Pašvaldības ar lielāko izmaksāto atbalstu kopsummu (virs 200 t. EUR): 

Dienvidkurzemes nov., Rīga, Kuldīga, Cēsis, Tukums, Dobele.

• Atteikti: 1,18% no visiem iesniegumiem



Atkārtoti par izmaksu apstrādi

Pēc piešķiršanas lēmuma automātiski izveidoto izmaksu apstrāde:

1) unikāla saraksta numura piešķiršana: 

2) nodošana uz grāmatvedību:

automātiski (GVEDIS)   vai   ar xml ISO failu: 

3) apmaksas datuma uzstādīšana:

automātiski (GVEDIS)   vai   sarakstā: 



Pēdējās dienās ir ieviests: 
• Iespēja iesniegt par vienu adresi vairāk nekā 1 iesniegumu;

• Pievienota Vēstures sadaļa, lai būtu vieglāk vērtēt vienas adreses vai vienas 
personas vairākus iesniegumus

• Pievienota iespēja atzīmēt, ka pārdevējs nav PVN maksātājs 



Plānotie papildinājumi
• Atteikuma izdrukā iekļaut pieteikuma adresi un e-pasta adresi (plānots 

piegādāt līdz 4.11.)

• Pārskaitījums uz juridiskās personas (tipiski dzīvokļu īpašnieku biedrības) 
bankas kontu (plānots piegādāt līdz 04.11)



Aktuāli: 
• 1. novembrī sākas iesniegumu pieņemšana apkures veidam ar «elektrību»:

• Par adreses norādīšanu klātienes pieteikumu ievadē, ja nav mājsaimniecība 
īpašumā, vai adrese deklarēta (skatīt nākamo slaidu)

• Dažās pašvaldībās lēmumu «atteikts» un «piešķirts, precizēts» veidošanā 
bija problēmas. Ja Vērtēšanas sadaļā ir redzama poga                          , tas 
nozīmē, ka process nav pabeigts. Rezultātā par šo adresi nevar iesniegt 
atkārtotu iesniegumu, lai arī statuss tiek attēlots «atteikts». 
Problemātiskos lēmumus var atlasīt Iesniegumu sarakstā. 



Adreses pārbaude adrešu reģistrā
1. www.kadastrs.lv/varis

2. Ievada novada, pagasta/pilsētas 

nosaukumu

3. Ievada ēkas nosaukuma sākumu, 

sameklē

4. Uzmanība pievēršama ciema 

esamībai pilnā adreses pierakstā

5. Uzmanība pievēršama mājas numura 

vai dzīvokļa numura pierakstam 

adresē

http://www.kadastrs.lv/varis


Tuvojas elektroenerģija
• Iesniedz no 2022.gada 1.novembra līdz 2023.gada 31.maijam (viena mēneša nobīde par 

rēķiniem 01.10.2022-30.04.2022).

• Elektroenerģijas apjomam mēnesī virs 500 kWh un cenai virs 0,16 eiro/kWh bez PVN. Ir arī 

apjoma un cenas griesti. Piemērs, Patēriņš 750kWh, cena 0,26 eiro/kWh, kompensē par 250 

kWh (750-500) un atbalsts 15,13 EUR = 250 * ((0,26-0,16) / 2) + PVN eiro apjomā.

• Pamatojuma dokuments tikai rēķins par elektroenerģiju. Maksājuma apliecinošs 

dokuments nav jāiesniedz. 



Elektroenerģijas piemērs
1. Apjoms – jābūt virs 500 kWh, ievada 

kWh daudzumu no rēķina un sistēma 

500 kWh atņem automātiski

2. Cenai bez PVN ir jābūt virs 0.16 eur/kWh

3. Periodi: oktobris, novembris, janvāris, 

februāris, marts, aprīlis

4. Pakalpojuma sniegšanas adrese, jāsakrīt 

ar adresi par kuru ir iesniegums

5. «Rēķina» summa

6. Rēķina numurs

7. Rēķina datums



Atskaites sagatavošanai
• Kritērijs iesniegumu iekļaušanai atskaitē – izskatīšanas datums. Tātad, nav 

obligāti jāizskata visi oktobra pieteikumi, lai sagatavotu atskaiti

• Kritērijs izmaksātā atbalsta aprēķinā – aizpildīts atbalsta apmaksas datums 

(skatīt iepriekš «apmaksas datuma uzstādīšana»)



Atskaites piemērs



Aktuālie jautājumi
• Kā rīkoties, ja banka atskaita maksājumu neeksistējoša konta vai citu 

problēmu gadījumā?

• Kā rīkoties situācijā, ja ir pieņemts lēmums par vienreizējā pabalsta 

izmaksu, ja SOPA ir statuss piešķirts? Vai tieši otrādi, lēmums ir bijis atteikt, 

bet saprot, ka ir jāpiešķir?


