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Statistika: 
• Iesniegti 209 000 iesniegumi, no tiem, 106 000 saņemti no e-pakalpojuma.

• Pašvaldības ar lielāko elektroniski saņemto iesniegumu īpatsvaru: 

(virs 70% ir no e-pakalpojuma): Olaine, Ropaži, Mārupe, Salaspils, Rīga. 

• Kopumā no e-pakalpojuma tiek saņemts 51% no iesniegumiem; 

elektrības atbalstam elektroniski tiek saņemti 90% no iesniegumiem.

• Kopā izmaksāti 174 000 atbalsti ar kopsummu 10,9 milj. EUR . 

• Iesniegumu skaita dinamika:



Statistika par elektrību: 
• Apkure ar elektrību: saņemti 1175 iesniegumi 40 pašvaldībās, 

Izmaksāti 240 atbalsti ar kopsummu 2360 EUR 17 pašvaldībās. 

• Izmaksātās atbalsta summas elektrībai: gandrīz pusei izmaksu summa ir 

zem 5 EUR. Četriem iesniegumiem summa ir virs 50 EUR. 

• No visiem Energoresursu atbalsta iesniegumiem 2,33%  atbalsts ir atteikts. 

Elektrības iesniegumiem atteikumu procents: 15,7%.

• Biežākie atteikumu iemesli iesniegumiem apkurei ar elektrību: 

• Pievienoti rēķini par nepareizu periodu. 

• Ievadītas nepareizas summas no rēķina. 

• Izdevumi nav pietiekami lieli, lai klasificētos atbalstam.

• Nav tiesiskā pamatojuma atbalsta pieprasīšanai par mājokli. 

• Adresē nav reģistrēti dzīvojamie objekti.



Papildinājumi programmā:
Nodalīti kurināmā veidi: granulas un briketes:

• Iesniegumu formā sadaļā ‘Apkures dati’ ieviests jauns lauks ‘Kurināmais’, 
kurā ir jānorāda kurināmā veids, ja apkures veids ir “granulas un briketes”. 
Jaunais parametrs ir obligāti aizpildāms un ir rediģējams arī iesniegumiem 
ar pieņemtu lēmumu. 

• Jaunais lauks kurināmā veida norādīšanai ir ieviests arī e-pakalpojuma 
iesniegumu datu ievadē. 

• Valsts kases statistikas pārskatā granulu un brikešu informācija ir nodalīta
atsevišķi pa kurināmā veidiem. Ja iesniegumā jaunais datu lauks nav 
aizpildīts, tad dati atskaitē tiks pieskaitīti pie veida “granulas”.



Papildinājumi programmā 2:
• Valsts kases pārskatā ir nodalīti atsevišķi: atteikto iesniegumu skaits un 

atbalstīto iesniegumu skaits. 

• Valsts kases pārskatā ir mainīts algoritms atbalstīto iesniegumu skaita 
noteikšanai – pie “atbalstītajiem” tiek skaitīti tikai tādi iesniegumi, kuriem ir 
reģistrēts izmaksāšanas datums. 

• Atbalsta iesniegumiem apkures ar elektrību gadījumos ir mainīts 
pieļaujamais rēķina datuma periods; tagad varēs ievadīt arī rēķinus, kas ir 
saņemti 30. vai 31. oktobrī. 
Atgādinājumam: lai kvalificētos atbalstam, rēķinā norādītajam 
elektroenerģijas pakalpojuma saņemšanas periodam ir jābūt, sākot ar 
oktobra mēnesi. 



Par lēmumu atcelšanu, pabalstiem

• Iepriekš piešķirtā lēmuma atcelšana nevar automātiski atcelt/anulēt 
izveidoto atbalsta izmaksu, ja tai ir jau aizpildīts apmaksas datums. 
Atgādinājums: pabalsts jāapstrādā manuāli.

• Ja ir piešķirts izmaksāts atbalsts, bet konstatē kļūdu un ir jāpiemaksā vēl 
summa, tad visērtāk to izdarīt Pabalstu formā – tam pašam pabalstam 
pievieno vēl vienu izmaksas rindu ar trūkstošo summu. 
Šajos gadījumos jāņem vērā – VK atskaitē tiks iekļautas abas izmaksas, 
bet Energoiesniegumu sarakstā rādīs apmaksas datumu no pēdējās 
izmaksas. 
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