
Lai sniegtu papildu atbal-
stu mājsaimniecībām, otrdien
valdība lēma vēl par trijiem pa-
sākumiem.

Centralizētās siltumapgādes
tarifu no 68 līdz 150 eiro par
MWh valsts kompensēs 50% ap-
mērā, kā jau ziņots iepriekš, sa-
vukārt no tās daļas, kas pār-
sniedz 150 eiro par MWh, valsts
kompensēs 90%. Atbalsts māj-
saimniecībām tiks piešķirts auto-
mātiski.

Piemērs: 
Ja siltumenerģijas tarifs būs

340 eiro par MWh, tad:

1) 340 – 150 = 190; 190 x
0,9 = 171 eiro/MWh kompensēs
valsts (90% kompensācija virs
150 eiro/MWh);

2) 150 – 68 = 82; 82 x 0,5 =
41 eiro/MWh kompensēs valsts 

(50% kompensācija no 68 līdz
150 eiro/MWh);

3) 171 + 41 = 212 eiro/MWh
ir kopējā valsts kompensācija, ja
tarifa likme būs 340 eiro/MWh.
Galalietotājs tā rezultātā maksās
tarifu 340 – 212 = 128
eiro/MWh. Tādējādi šī konkrētā
piemēra gadījumā kopumā gala-
lietotājam būs faktiski kompen-
sēti 62% no kopējā siltumapgā-

des rēķina.
Otrs atbalsta pasākums

– mājsaimniecībām dabasgāzes
tirgus cena tiek noteikta tāda, kā
regulētās dabasgāzes cena –
108,7 eiro/MWh. Starpību starp
tirgus cenu un 108,7 eiro/MWh
segs valsts. Atbalsts mājsaimnie-
cībām tiks piešķirts automātis-
ki, kompensāciju pārskaitot da-
basgāzes tirgotājiem.

Trešais pasākums – elektroe-
nerģijas cenas pieauguma kom-
pensēšana visām mājsaimniecī-
bām, pirmajām 100 kWh ik mē-
nesi piemēros fiksētu maksu 160
eiro/MWh,  valsts kompensēs

starpību līdz tirgus cenai. Par
elektroenerģijas patēriņu virs
100 kWh mājsaimniecība mak-
sās atbilstoši elektroenerģijas
tirdzniecības līgumā noteiktajai
cenai.  Atbalstu mājsaimniecī-
bām piešķirs automātiski, kom-
pensāciju pārskaitot elektroener-
ģijas tirgotājiem. 

Ja elektroenerģijas patēriņš
pārsniegs 500 kWh/mēnesī, tad
mājsaimniecības lietotājs saņem
arī to atbalstu, kas pienākas, iz-
mantojot elektroenerģiju apkurē.

Atbalsta periods visiem trim
pasākumiem ir no 1. oktobra līdz
2023. gada 30. aprīlim.  q
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Pieteikumus varēs iesniegt:

nelektroniski no 1.oktobra:
kurināmā atbalstam: e-pakalpojumi.lv;
mājokļa pabalstam: e-pakalpojumi.cesis.lv.

e-pakalpojumos nepieciešams autentificēties ar
internetbankas autentifikācijas līdzekli, eiD vai
eParaksts mobile.

nklātienē no 3.oktobra:
kurināmā atbalstam pašvaldības noteiktajos

22 punktos – pagastu pārvaldēs, klientu apkalpo-
šanas centros vai bibliotēkās;

mājokļa pabalstam Cēsu novada sociālajā
dienestā un sociālo darbinieku pieņemšanas vietās
pagastos.

gan elektroniski, gan klātienē aizpildītās pietei-
kuma veidlapas dati nonāk vienā un tajā pašā datu
bāzē. ar to strādās pašvaldības darbinieki, izskatot
saņemtos iesniegumus un pieņemot lēmumus par
atbalsta sniegšanu.    

iespēja pieteikties klātienē paredzēta galveno-
kārt cilvēkiem, kuriem nav pieejams internets, ku-
riem nav internetbankas vai bankas konta. Ja to-

mēr šie autentifikācijas rīki ir, tikai nav pieredzes to
izmantošanā, speciālisti klātienē palīdzēs elektro-
niski aizpildīt iesniegumu un iesniegt nepiecieša-
mos izdevumu apliecinošos dokumentus. Šādos
gadījumos līdzi jāņem personu apliecinošs doku-
ments– pase vai identifikācijas karte.

Ja pieņemts lēmums par atbalsta un pabalsta
piešķiršanu, paziņojumu par to nesūtīs, bet 30 die-
nu laikā no pieteikuma iesniegšanas dienas ban-
kas kontā tiks ieskaitīta aprēķinātā summa. Ja at-
balsta piešķiršanai būs nepieciešami papildu doku-
menti, ar pieteikuma iesniedzēju sazināsies un in-
formēs, kas vēl vajadzīgs. Ja cilvēks tomēr nekva-
lificēsies atbalstam, tad gan saņems atteikuma
vēstuli.

telefons izziņām par neskaidrajiem jautājumiem
kurināmā atbalstam un iespēja pieteikties klātienes
apmeklējumam pieteikuma iesniegšanai–
65825598. tas novada iedzīvotājiem būs pieejams
no 3.oktobra. Zvanus pieņems darba dienās darba
laikā. 

telefons sociālajā dienestā saziņai par mājokļa
pabalsta piešķiršanu 29358187. q

Pieteikšanās kārtība 
atbalstam un pabalstam

Mājokļa īpašnieks, 
kopīpašnieks vai īrnieks
atbalsta periodā var 
iesniegt vienu vai 
vairākus pieteikumus,
bet, ievērojot atbalstam
noteiktos limitus. 

Pieteikums ietver personas
pašapliecinājumu par attiecīgās
apkures esību mājoklī un to, ka
citi mājsaimniecības locekļi nav
pieteikušies atbalsta saņemšanai,
un pievienotu mājokļa īpašuma
vai lietošanas tiesības apliecino-
šu dokumentu, ja attiecīgā infor-
mācija nav citas institūcijas rīcī-
bā. Ja atbalsta pieteicējs ir mā-
jokļa īrnieks, tad šī fakta aplieci-
nošu dokumentu.

Ja mājokli apsilda ar malku,
koksnes granulām vai brike-

tēm, pieteikumam pievieno
maksājuma apliecinošus doku-
mentus par kurināmā iegādi.

Uz valsts atbalstu var preten-
dēt par kurināmo, kas iegādāts
no 1. maija līdz nākamā gada
30. aprīlim, tai skaitā par malku,
kurai ir pirkumu apliecinošs do-
kuments. Atbalstu aprēķina at-
bilstoši maksājumu apliecino-
šiem dokumentiem.

Lai cilvēkam pašam nebūtu
jārēķina līdzi, elektroniskajā
pieteikumu sistēmā būs jānorāda
cena par nopirktā kurināmā vie-
nību (piemēram, tonnu) un sum-
ma, kas par pirkumu samaksāta.
Sistēma aprēķinās pienākošos
atbalstu. Tāpat sistēmā jau būs
ielikti ierobežojumi – ja gadīju-
mā iesniedzējs nevarēs kvalifi-
cēties kompensācijai, viņš neva-
rēs pieteikties. Piemēram, ja cil-
vēks ir nopircis granulas, kas
tonnā maksā 280 eiro, viņš at-
balstam pieteikties nevarēs, jo,
lai uz atbalstu pretendētu, sum-
mai par tonnu jābūt lielākai par

300 eiro. Sistēmai būtu uz to jā-
norāda.

Ja mājokļa apkurei izmanto
elektroenerģiju, pieteikums
elektroniski vai klātienē jāie-
sniedz no 1.novembra, jo tam jā-
pievieno rēķins par oktobri.
Atbalstam var pieteikties, ja pa-
tēriņš ir virs 500 kWh/mēnesī,
bet ne vairāk kā 2000 kWh.
Kompensēti tiks 50% no elek-
troenerģijas cenas, kas pārsniegs
0,160 eiro/kWh.

Lai saņemtu 60 eiro atbalstu
par malkas iegādi, kurai nav
darījumu apliecinoša doku-
menta (čeka vai stingrās uzskai-
tes kvīts) un kas iegādāta līdz
31. augustam, jāiesniedz pašap-
liecinājums par malkas iegādi
un par to, ka mājoklī ir malkas
apkure. Šis pieteikums jāie-
sniedz līdz novembra beigām,
un pabalsts ir saņemams vienu
reizi. q

Ja kurina ar koksni 
vai elektrību

Mājokļa pabalstu no
1.septembra līdz nākamā gada
30.aprīlim varēs saņemt vairāk
mājsaimniecību nekā līdz šim.
Mājokļa pabalstu izmaksā paš -
valdība: 50% no finansējuma
sedz valsts, 50% pašvaldība. 

Pabalstu piešķir, vērtējot
mājsaimniecību ienākuma līme-
ni. Ja tas nesasniedz garantētā
minimālā ienākuma (GMI)
slieksni, var saņemt pabalstu.
No šī gada 1.oktobra līdz
2023.gada 30.aprīlim – apkures
periodā – īpaši apkures pabalsta
piešķiršanai garantētā minimālā
ienākuma slieksnim piemēro
koeficientu 3. Koeficienta palie-
linājuma rezultātā GMI sliek-
snis konkrētā pabalsta aprēķi-
nam ir 327 eiro pirmajai vai vie-
nīgajai personai mājsaimniecībā
un 228 eiro pārējām personām
mājsaimniecībā. 

Personas, kuru ienākumi at-
bilst šiem kritērijiem, no 3.ok-
tobra var vērsties pašvaldības
Sociālajā dienestā klātienē vai
arī elektroniski, uzrādot septem-
brī saņemtos rēķinus, lai
Sociālais dienests var veikt mā-
jokļa pabalsta aprēķinu.

Pabalstu aprēķina un piešķir
turpmākajiem trīs līdz sešiem
mēnešiem (iespējams arī pārrē-
ķins, ja situācija pasliktinās).
Pabalsta termiņš atkarīgs    no
mājsaimniecības sastāva: trīs
mēneši, ja mājsaimniecībā ir
vismaz viena persona darbaspē-
jīgā vecumā, seši mēneši, ja
mājsaimniecībā nav nevienas
personas darbaspējīgā vecumā.

Lai izvērtētu trīs iepriekšējo
mēnešu ienākumus un uzkrāju-
mus, pieteikumam jāpievieno:
nvisu pilngadīgo mājsaimniecī-
bā esošo cilvēku bankas kontu
izdrukas;
ndarbspējīgām personām infor-
māciju par neto ienākumiem no
darba devēja vai saimnieciskās
darbības par trīs pēdējiem pil-
niem mēnešiem;
nvisi ar mājokli saistīto izdevu-
mu rēķini (tajā skaitā telefona
un interneta rēķini) par vienu
mēnesi. Piemēram, vēršoties so-
ciālajā dienestā oktobrī, jāie-
sniedz visi rēķini, kas bija jāap-
maksā septembrī (tie var būt ap-
maksāti). 

Lai aprēķinātu mājokļa pa-
balstu, tiek vērtēti mājsaimnie-
cības ienākumi, no tiem atņemti
izdevumi par mājokli (Formula:
mājokļa pabalsts = GMI sliek-
šņu summa mājsaimniecībai +
faktiskie izdevumi mājoklim –

mājsaimniecības kopējie ienā-
kumi.). Un ja pēc aprēķina māj-
saimniecības rīcībā paliek ma-
zāk par 327 eiro pirmajai perso-
nai un 228 eiro katrai nākama-
jai, starpība tiek izmaksāta kā
pabalsts, bet ne vairāk kā izde-
vumi par mājokli.

Sociālo pakalpojumu un pa-
līdzības likumā un Ministru ka-
bineta noteikumos “Noteikumi
par mājsaimniecības materiālās
situācijas izvērtēšanu un sociā-
lās palīdzības saņemšanu” ir at-
runāti nosacījumi, kad persona
(mājsaimniecība) kvalificējās
atbalstam,    kā arī, kādi ienāku-
mi tiek vērtēti. Piemēram, ienā-
kumos neieskata ģimenes valsts
pabalstu, uzturlīdzekļus bērnam,
kas nepārsniedz valstī noteikto
minimālo uzturlīdzekļu apmēru.
Labklājības ministrija regulāri
pārskata šos nosacījumus, ņe-
mot vērā sociālo dienestu prak-
sē izdarītos secinājumus, kurās
situācijās nosacījumus ir loģiski
mainīt. Tā šobrīd mainījies no-
sacījums par transportlīdzek-
ļiem. Ja iepriekš mājsaimniecī-
ba, kurā ir divi auto, uz atbalstu
nevarēja pretendēt, tad šobrīd,
ja mājsaimniecībā ir bērni, var
būt divas vieglās automašīnas.

__________________________
__________________________

Likums noteic, kādus
maksājumus ieskaita kā
izdevumus par mājokLi:

npar dzīvojamās telpas lietoša-
nu (īres maksa, izdevumi par
obligāti veicamajām pārvaldīša-
nas darbībām);
npar pakalpojumiem, kas saistīti
ar dzīvojamās telpas lietošanu
(siltumenerģija apkures un kar-
stā ūdens nodrošināšanai, elek-
troenerģija, ūdens, dabasgāze,
kanalizācijas vai asenizācijas
nodrošināšana, sadzīves atkritu-
mu apsaimniekošana), ja tie nav
ietverti īres maksā vai nepiecie-
šamajos izdevumos par obligāti
veicamajām pārvaldīšanas dar-
bībām;
nar telekomunikāciju pakalpoju-
miem un internetu saistītos izde-
vumus, kā arī izdevumus par
ūdens skaitītāju uzstādīšanu un
verifikāciju, gāzes balona iegādi
vai nomaiņu, nekustamā īpašu-
ma nodoklis.

Mājokļa pabalsts

Projektu finansē 
Mediju atbalsta fonds
no Latvijas valsts 
budžeta līdzekļiem

Lappusi sagatavojusi
Iveta RozeNtāle

Mediju atbalsta fonda ieguldījums no
Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. 
Par saturu atbild projekta īstenotājs 
izdevniecība SIA "Cēsu Druva".

Noteikts tarifa un cenas slieksnis, 
pēc kura sadārdzinājumu kompensē valsts
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vēl vakar pašvaldību 
darbiniekiem, kuri 
pieņems un izvērtēs 
iedzīvotāju iesniegumus,
notika ministriju rīkotās
apmācības, lai iepazītu
jaunizveidoto iesniegumu
pieņemšanas un izvērtē-
šanas sistēmu.

Cēsu novada pašvaldības
Komunikācijas un klientu servisa
pārvaldes vadītāja vietniece
klientu servisa jautājumos Jūlija
Egle teic: “Pašvaldību darbinieki
ar gatavo programmu iepazīsies
šodien un tiks apmācīti, kā to lie-
tot. Svarīgākais, lai tehnoloģijas
nepieviļ un lai vairāk iedzīvotāju

izmanto piedāvātās iespējas: pa-
kalpojumu veikt ērtā un, iespē-
jams, ātrākā veidā – elektroniski
no mājas, izmantojot portālu
epakalpojumi.lv, vai iedzīvotāju
grupai, kura nestrādā ar datoru
vai nav interneta iespējas, bet ir
autentifikācijas līdzekļi (inter-
netbanka, eID, eparaksts mobile),
vērsties klientu apkalpoša-
nas centros vai bibliotēkās, iz-
mantojot publiski pieejamos da-
torus.

Vietas, kur varēs iesniegt iesnie-
gumus, ir zināmas, kopējais kon-
ceptuālais plāns par darba organi-
zēšanu arī, bet praktiski, kā tas
būs, varēs redzēt tikai ikdienas
darbā, saskaroties ar reālo situāci-
ju. Sarežģītākās noteikti būs pir-
mās dienas. Bet būsim elastīgi un
iedzīvotājiem pieejami, atbildē-
sim gan uz jautājumiem pa tele-

fonu, gan palīdzēsim ar atbalstu,
pildot pieteikumu elektroniski e-
pakalpojumu portālā un risināsim
citus ar atbalstu saistītus jautāju-
mus.”

Cēsu novada pašvaldības
Sociālā dienesta vadītājs Ainārs
Judeiks vērtē, ka dienesta darbi-
niekiem iesniegumu pieņemšana
mājokļa pabalstiem ir zināma.
Vienīgi rēķinoties ar lielāku ie-
sniedzēju skaitu, lai darbs ritētu
operatīvi, papildus pieņemti divi
darbinieki. Viņš arī atzīst, ka jau
tagad iedzīvotāju interese ir liela:
“Zvana gan apvienību pārval-
dēm, gan Sociālajam dienestam,
gan pašvaldības administrācijas
darbiniekiem. Lai tiem, kas pa-
balstam un atbalstam pieteiksies
klātienē,  nebūtu lieki jāgaida, ie-
teicams vispirms sazvanīt speciā-
listu pa norādīto tālruni un uzzi-

nāt, kad vislabāk doties iesniegt
pieteikumu. Rēķināmies, ka pir-
majās dienās varētu būt ļoti liels
iesniedzēju skaits, bet nav pamata
steigai, atbalstu saņems visi, kam
tas pienākas.”

Lai nerastos e-pakalpojumu
sistēmas traucējumi un klātienes
pieteikumu pieņemšanas vietās
neveidotos garas rindas, gan paš -
valdība, gan valsts institūcijas ro-
sina iedzīvotājus izvērtēt nepie-
ciešamību iesniegt pieteikumus
jau pirmajās dienās. Tas var ap-
grūtināt pašu iedzīvotāju pie-
teikšanās iespēju, piemēram, var
būt pārslogota elektroniskā sistē-
ma un apgrūtināta pieslēgšanās
tai. q

Atbalsts 
mājoklim un 
siltumam

Labklājības ministrijas valsts
sekretāra vietniece Elīna Celmiņa
vērtē, ka “no likuma pieņemšanas
brīža IT cilvēkiem nebija dots
daudz laika, lai sistēmu izstrādā-
tu, bet plānots, ka uz 1.oktobri
viss būs gatavs”.

E.Celmiņa skaidro, ka jau
pirms 1.oktobra iedzīvotāji aktīvi
interesējas par iespējām un nosa-
cījumiem, lai saņemtu atbalstu:
“Šis ir ļoti gaidīts atbalsts.
Protams, cilvēki ir ļoti dažādi.
Liela daļa, kas izmanto internetu
un māk atrast informāciju arī par
atbalsta veidiem un to saņemša-
nas mehānismiem, jau ir sev ne-
pieciešamo atraduši un sapratuši.
Viņi mācēs iesniegt nepieciešamo
informāciju un pat izsekot formu-
lai, cik liela palīdzība viņam pie-
nākas. 

Tad ir cilvēki, kuri zina, ka at-
balsts būs, bet nesaprot, kas tieši
jādara vai kā tas uz viņu attiecas.
Viņi cer, ka kāds radinieks,
draugs vai kaimiņš to izskaidros,
ka informācija būs pieejama vie-

tējā avīzē, un dzīvo tālāk gaidot.
Un vēl ir cilvēki, kuri dzīvo sa-

vu dzīvi, nelasot valsts iestāžu in-
formācijas kanālus, bet tikai sev
interesējošo, piemēram, par sēņo-
šanu vai makšķerēšanu, un viņi
nemaz nezina, ka atbalsts būs pie-
ejams. Tāpēc iesakām ģimenēs,
kurās ir vecāki cilvēki, kas mā-
joklī dzīvo vieni, apjautāties, vai
seniors zina par atbalsta iespē-
jām, izskaidrot un palīdzēt atbal-
stu saņemt.” E.Celmiņa piebilst –
lai gan tika apsvērta iespēja par
valstī vienota informācijas tālru-
ņa izveidi, tomēr, ņemot vērā, ka
esošie speciālisti spēj atbildēt uz
iedzīvotāju zvaniem, šī doma at-
mesta. “Tomēr oktobrī skatīsi-
mies, kāda būs situācija. Ja būs
nepieciešams, vienoto informāci-
jas tālruni izveidosim.”

aicina 
iesniegumus 
iesniegt 
pakāpeniski

Vērtējot pieteikšanās intensitā-
ti, E.Celmiņa teic: “Pirmajās die-
nās sagaidāms ļoti liels iesniegu-
mu skaits. Līdzīgi kā ar gada ie-
nākumu deklarācijām Valsts ieņē-
mumu dienestā – vislielākais pie-
plūdums ir sākumā, tad aktivitāte
noplok un izlīdzinās, bet, tuvojo-
ties beigu termiņam, pieteikumus
steidz iesniegt tie, kuri to nav iz-

darījuši. 
Saņemtajam pieteikumu skai-

tam sekosim līdzi gan katru nedē-
ļu, gan mēnesi. Galvenais, lai
speciālisti spēj visus iesniegumus
pieņemt, pēc tam ir 30 dienu laiks
to izskatīšanai un atbalsta izmak-
sāšanai. Jā, nenoliedzami, pirmie
mēneši būs grūti, bet tāpēc arī
valsts ir paredzējusi pašvaldībām
par viena iesnieguma izskatīšanu
maksāt astoņus eiro administrēša-
nas izmaksas un, iespējams, pie-
ņemt papildu darbiniekus.”

Labklājības ministrijas valsts
sekretāra vietniece arī vērtē, ka
iedzīvotājiem, līdzīgi kā pirmo
reizi aizpildot ieņēmumu deklarā-
ciju vai pirmo reizi noslēdzot
elektroenerģijas līgumu, nolasot
skaitītāju, pieteikties atbalstam
var šķist sarežģīti, bet “pēc tam
jau esi iemācījies”.

Pieteikties 
iespējams 
gandrīz 
ikvienam

Apkures atbalsts sasniedz gan-
drīz vai ikvienu mājsaimniecību,
uzsver Elīna Celmiņa, jo kādu no
apkures veidiem lieto katrs – gra-
nulas, briketes, malku: “Protams,
iespējams, kādam, kurš silda mā-
jokli ar malku, 60 eiro atbalsts
varētu nelikties pieteikšanās
vērts, tāpat kāds malku sagādājis

jau iepriekšējā gadā un neplāno
iesniegt iesniegumu. Samērā lie-
lai daļai cilvēku, piemēram, tiem,
kas mājokļa apsildei izmanto da-
basgāzi un centralizēto apkuri, ie-
sniegumi nebūs jāiesniedz, jo at-
balstu aprēķinās automātiski un
tas parādīsies rēķinā. Tāpat ir pā-
ris kurināmā veidi, kam atbalsts
nav paredzēts, piemēram, propā-
na gāzei, jo tai ir salīdzinoši ze-
mas cenas.

Rēķināmies, ka iesniegumu
skaits no mājsaimniecībām, kas
apkurei izmanto granulas, brike-
tes, malku un elektroenerģiju,
pārsniegs 100 tūkstošus, pat varē-
tu sasniegt 200 tūkstošus.
Protams, aplēses ir tikai indikatī-
vas, jo līdz šim tāda atbalsta nav
bijis.”

Mājokļa pabalsta
saņēmēju skaits 
arvien pieaug

Mājokļa pabalstam kopumā
Latvijā pašvaldību sociālajos die-
nestos gadā saņēma līdz 40 tūk-
stošiem pieteikumu, tagad to
skaits varētu sasniegt 45 līdz 50
tūkstošus, vērtē E.Celmiņa, pie-
bilstot: “Tajā pašā laikā situācija
ir tik ļoti mainījusies, ka, balsto-
ties uz līdzšinējiem datiem un
prognozēm, līdz galam nevaram
novērtēt patieso balansu starp ie-
nākumiem un mājokļa izdevu-

miem.
Mājokļa pabalstu piešķir uz

trīs vai sešiem mēnešiem. Parasti
vasaras mēnešos saņēmēju skaits
ir mazāks, bet apkures sezonā lie-
lāks. Piemēram, mājokļa pabalstu
šī gada janvārī saņēma 14 542
personas, maijā – 29 079 (augstā-
kais mēneša skaitlis šogad), au-
gustā 26 764 personas. Tā ir pilnī-
gi atšķirīga situācija no iepriekšē-
jiem gadiem, jo parasti, apkures
sezonai beidzoties, saņēmēju
skaits krītas. Šogad izdevumi pie-
auga strauji, cilvēkiem palielinā-
jās grūtības segt mājokļa izdevu-
mus, un mājokļa pabalsta piepra-
sītāju skaits auga straujāk un pat
pārsniedza saņēmēju skaitu zie-
mas mēnešos.”

E.Celmiņa atzīst, ka, veidojot
atbalsta mehānismu, sarežģītāk to
sniegt iedzīvotājiem, kuriem ir
nesakārtotas īpašuma lietas:
“Mājoklis nav ierakstīts zemes-
grāmatā, cilvēks nevar pierādīt,
ka ir īpašnieks. Mājoklī ir četri
dzīvokļi, bet tie nav sadalīti, tā-
pēc adrese visiem viena. Tāpat
Latvijā arvien ir ierasta prakse, ka
cilvēks nedzīvo tur, kur ir dekla-
rēts, arī šo jautājumu būtu nepie-
ciešams sakārtot. Pieejamie at-
balsti nereti pamudina tādus jau-
tājumus sakārtot.” q

norit pēdējie darbi, 
lai palīdzība būtu pieejama
labklājības ministrijā 
un pašvaldībās norit 
pēdējie darbi, lai no 
1.oktobra varētu
sākt strādāt sistēma 
iesniegumu 
saņemšanai. 

Atbalsts iedzīvotājiem 
energoresursu cenu un 
vispārējās inflācijas pieauguma
ietekmes mazināšanai
nNo 1.oktobra līdz nākamā gada 30.aprīlim pieejami divi atbal-
sta veidi: sociālais – mājokļa pabalsts, kā arī atbalsts visu ienā-
kumu mājsaimniecībām energoresursu izmaksu pieauguma da-
ļējai kompensācijai kurināmajam.
nJa iedzīvotājs kvalificējas arī sociālajam atbalstam, tad var pie-
teikties uz abiem atbalsta veidiem vienlaicīgi.
nKompensācija izdevumiem par dabasgāzi un centralizēto
siltum apgādi tiks aprēķināta un parādīsies automātiski rēķinā.
Pieteikums nav jāiesniedz.
nJa kurināmais ir malka, granulas vai briketes, elektroenerģija,
atbalstam ir jāpiesakās.
nPar visaptverošu mērķētu pabalsta sistēmu lemts valdības sē-
dē 21.jūnijā un publicēts informatīvais ziņojums “Par atbalsta pa-
sākumiem energoresursu cenu un vispārējās inflācijas pieaugu-
ma ietekmes mazināšanai mazaizsargātajām iedzīvotāju gru-
pām”. 
n11.augustā Saeimā pieņemts likumprojekts “Grozījumi
Energoresursu cenu ārkārtējā pieauguma samazinājuma pasā-
kumu likumā”. 

SvaRīgI

Projektu finansē 
Mediju atbalsta fonds
no Latvijas valsts 
budžeta līdzekļiem

Lappusi sagatavojusi
Iveta Rozentāle

Mediju atbalsta fonda ieguldījums no
Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. 
Par saturu atbild projekta īstenotājs 
izdevniecība SIA “Cēsu Druva”.


