
Regulārā sanāksmes par energoresursu atbalsta administrēšanu I 

Jautājumi un atbildes 

 

2022. gada 13. oktobris 

 

Atbild: Ekonomikas ministrijas Enerģijas tirgus un infrastruktūras departamenta vecākā 

eksperte Anda Vītola 

 

• Ja malkas pārdevējs ir PVN nemaksātājs, kvītī summa ir norādīta bez PVN, pvn vispār nav. Vai 

aprēķinot pabalstu šī summa būs arī aprēķināta bez PVN? 

-  ja pārdevējs nav PVN maksātājs, tad atbalsta summa tiek aprēķināta bez PVN 

 

• Man jautājums par tiesisko pamatojumu. Ja īpašnieks miris un nav vēl sakārtotas mantojuma 

tiesības. Kā palikušais laulātais var pieteikties atbalstam? 

- Otrs laulātais var pieteikties kā tiesiskais valdītājs, pievienojot kādu no lietošanas 

tiesībām apliecinošu dokumentu, piemēram, samaksāts kāds no rēķiniem par komun. 

pakalpojumiem vai elektroenerģiju vai NĪN . Visticamāk, ka otrs laulātais arī būs 

deklarēts šajā adresē 

 

• Un ja maksājumus paspējis veikt mirušais laulātais un uz palicēju jaunie līgumi nav noslēgti? 

Vai tad pietiek tikai ar deklarēto dzīvesvietu? 

- var pieteikt, pamatojums : deklarētā adrese + samaksājis kādu no komun.rēķiniem pēc 

laulātā nāves.  

 

• Vai gadījumā ja īpašums zemesgrāmatā reģistrēts uz vīra vārda, bet iesniegumu raksta sieva, 

(jo vīram nav internetbankas un strādā ārzemēs, atpakaļ būs vien decembrī) kā pamatojumu 

norāda zemesgrāmatu uz vīra vārda, laulību apliecību un ir deklarēta īpašumā, vai varam 

pieņemt un izmaksāt atbalstu? 

- kvalificējas atbalstam, ja ir deklarēta īpašumā + maksā kādu no rēķiniem ( par 

elektroenerģiju) vai NĪN vai kādu citu rēķinu par komunāliem maksājumiem 

 

• Īpašumam ir 4 īpašnieki, bet oficiāli nav sadalīts dzīvokļu īpašumos. Vai varēs pieteikties uz bez 

čeka atbalstu visi īpašnieki? Šobrīd var tikai viens. 

- Varēs. Pie šī risinājuma strādājām, lai vienā adresē varētu pieteikties visi 4 īpašnieki . Uz 

doto brīdi var pieteikties visi četri tikai klātienē - katram jābūt pamatojošam 

dokumentam, ka ir atsevišķa mājsaimniecība. 

 

• Kā rīkoties, ja kvītī norādīts PVN 21%? 

- nekorekts dokuments, tādu nevar akceptēt., jo malkai, granulām, briketēm, 12% PVN , 

tātad noraidāms.  

 

• Vai persona var pieprasīt atbalstu juridiskajā adresē, ja uzņēmuma darbība ir likvidēta un 

persona apliecina, ka tajā dzīvo? 

- Lūdzu precizējiet, vai tas ir dzīvojamais vai nedzīvojamais fonds? Ja dzīvojamais fonds , 

tad -jā, ja nedzīvojamais, tad -nē 

 



• Ja atbalsta pieprasītājs iesniedzis klientu apkalpošanas centrā īres līgumu, viņš kvalificējas 

atbalstam. Pēc normatīvajiem aktiem saprotu, ka ar to pietiek, vērtētājam nav jāprasa 

iesniedzējam atkārtoti vērsties iestādē un uzrādīt maksājuma apliecinošus dokumentus, 

piemēram, par elektrību, tikai tāpēc, ka īres līgums ir sens? (tas ir noslēgts 2002.gadā, bet uz 

nenoteiktu laiku, līdz ar to, līgums vēljoprojām ir spēkā). 

- jā, pietiek ar īres līgumu 

 

• Atlasot no īpašuma saraksta parādās vairākas adreses, piemēram "Cīruļi"-1, "Cīruļi"-2, taču 

zemesgrāmatā ir "Cīruļi". Atlasot vienu no adresēm, īpašnieks neielec. Ir gadījums, ka ir vēl 

vairāk adreses un nesakrīt ar zemesgrāmatu. 

- Varētu palūgt katrai adresei atsevišķu līgumu par elektroenerģiju- tad varētu saprast, vai 

ir 1 vai 2 mājsaimniecības un izejot no tā piešķirt atbalstu. Iespējams, ka nav uztaisīta 

jauna inventarizācijas lieta 

 

• Māja sadalīta uz divām pusēm, katrai pusei ir sava zemesgrāmata un apkure, SOPA uzrāda tikai 

vienu adresi uz abiem. Viena puse jau ir padevusi iesniegumu, otrā puse jau nevar. Kā šajā 

gadījumā?  otrā puse nav tur deklarēta 

- Top tehnisks risinājums, lai varētu SOPA iesniegt dokumentus tikai klātienē 

 

• Ko darīt ja māja ir nodota ekspluatācijā, bet adrese vēl nav piešķirta. Kā iesniegt iesniegumu uz 

atbalstu. 

- jāpievieno dokuments, kas apliecina, ka ēka nodota ekspluatācijā 

 

• Ja čekā ir norādīts, ka iegādātas ir briketes ar to pietiek vai vajag norādīt konkrētu brikešu veidu. 

- Pietiek 

 

• Ja ēka NINO parādās kā klēts un neuzrādās dzīvojamā platība, bet cilvēks tur ir deklarēts un 

reāli tur dzīvo. vai pabalsts jāatsaka? 

- Pēc likuma jāatsaka, bet par šo diskutēsim 

 

• Vai vienam īpašumam var būt gan īpašnieks, gan tiesiskais valdītājs. Manuprāt tiesiskais 

valdītājs ir tikai situācijās, kad īpašums nav reģistrēts zemesgrāmatā. Līdz ar to kā izšķirt 

jautājumu kam piešķirt atbalstu - vīram īpašniekam vai sievai, kas maksā rēķinus?  

- Var būt vienam īpašumam gan īpašnieks, gan tiesiskais valdītājs. Šajā gadījumā, kurš 

pirmais iesniedz, tas arī kvalificējas atbalstam.( Ne vienmēr īpašnieks dzīvo minētajā 

īpašumā) 

 

• Vai jāvērtē (jāpārliecinās) par apkures veidu kāds ir mājoklī? Jeb pietiek ka Iesniedzējs ir 

apliecinājis iesniegumā? 

- Pietiek ar iesniedzēja pašapliecinājumu. Iesniedzējs uzņemas juridisku atbildību par 

nepatiesu datu sniegšanu. 

 

• Maksājuma uzdevumā divas pozīcijas: krāmēta lapukoku malka m3 un skaliņas (litros). Atbalsts 

paredzēts abiem, bet iesniedzējs pieprasījis tikai par malku. Apstrādājam tikai iesniegto vai 

pārrēķinam arī pārējo? + krāmēta ir tik pat cik berkubs? 

- atbilstoši iesniegumam atbalsts tiek sniegts par malku 

 

• SOPA iesniegumu sarakstā aile ''Apmaksas datums'' tukšs, bet maksājums ir veikts 10.10.2022 



- Raivis Kivkucāns, ZZ Dats: Apmaksas datums automātiski parādīsies tikai pašvaldībām, 

kurām ir sasaiste ar GVEDIS. citām pašvaldībām ir pašām jāieliek šis Apmaksas datums, 

izmantojot Izmaksu saraksta iespējas 

 


