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• Viena māja (adrese), dzīvo divas vai vairāk ģimenes (mājsaimniecības), māju telpās ir 

vairākas atsevišķas krāsnis (kopīgs vai daļēji kopīgs skurstenis, kāda krāsns siena). Vai katra 

ģimene varētu pretendēt uz 60 EUR par malku? Vai arī joprojām 1 adrese - 1 pieprasījums 

 ZZ Dats atbilde: Kā jau iepriekšējā tikšanās reizē minējām, ja pašvaldība zina, vai 

saņem atbilstošu apliecinājumu, ka fiziski ir vairākas mājsaimniecības, būs 

iespējams šādus pieteikumus klātienē pieņemt par katru mājsaimniecību, 

neskatoties uz to, ka adrešu reģistrā ir tikai viena adrese. Šīm izmaiņām tiek gatavoti 

pielāgojumi programmā un par to ieviešanu ziņosim. 

 

• Kā ir ar kopīpašumiem? Vai var iesniegt katrs kopīpašnieks, ja māja ir sadalīta un pusēm un 

katrs dzīvo savā mājas pusē un kurina katrs atsevišķi. 

 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. 

 

• Cilvēki dzīvo mājās, kas vēl nav nodotas ekspluatācijā vai pirtīs, vasarnīcās un pašvaldībai nav 
datu par dzīvojamajiem objektiem šajās adresēs. Kādus dokumentus iesniedzējiem prasīt 
šādos gadījumos? Ja cilvēkam nav būvatļauja, vai pietiek ar elektroenerģijas līgumu vai rēķinu? 

 
 Atbalsta saņemšanai nekvalificējas dzīvojamās telpas, kas  paredzētas īslaicīgai 

(sezonālai) lietošanai atpūtas un tūrisma vajadzībām.[1] 

Atbalsta saņemšanai kvalificējas dzīvojamās mājas un dzīvokļa īpašumi. 

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. 

[1] Dzīvojamo telpu īres likuma 2.panta trešās daļas 4.punkts. 

 

• Daudzdzīvokļu māja ar pilsētas centralizēto apkuri, iesniegts iesniegums atbalstam malka 

bez čeka. It kā par apkures veidu nav jāpārliecinās, bet tai pat laikā skaidri redzams, ka mājā 

nav malkas apkure. Kā pareizi rīkoties? 

 Ja mājā ir centralizētā siltumapgāde un ir acīmredzams, ka tehniski nav iespējama 

arī apkure ar malku - tātad sniegta nekorekta informācija un atbalsts nepienākas 

 

• Lūdzu precizējiet konkrēti kādi dokumenti jāpievieno pieteikumam, ja Zemesgrāmatā 

ieraksts apliecina tikai īpašuma tiesības uz zemi, būve nav nodota ekspluatācijā. 

 Minimums -jābūt būvatļaujai un vēlams inventarizācijas lietai 

 

• Vai SOPā var pievienot .jpg vai.png datnes? vienkārši fotografētus čekus? 

 ZZ Dats atbilde: pārbaudīsim. bija plānots, ka var pievienot šādus formātus 

 

• e-pakalpojumos pieslēdzās ar i-banku un aizpilda konkrēta persona, bet iesniegumā ielasās 

no kontakinformācijas, kurā ir cits vārds un uzvārds un ar maziem burtiem.. kā tas ir 

iespējams? Sanāk atteikt un prasīt, lai vada pa jaunam 

 Kontaktinformāciju aizpilda pats iesniedzējs 


