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• Iesniegti 242 000 iesniegumi, t.sk. 127 000 saņemti no e-pakalpojuma, izmaksāts 14,6 milj. EUR. 

• Par laika periodu «decembris – janvāris»: 

Iesniegti 10 000 iesniegumi, t.sk.     8 000 saņemti no e-pakalpojuma, izmaksāts   0,5 milj. EUR. 

• Sadalījums pa atbalsta veidiem par laika periodu «decembris – janvāris»

iesniegumu skaits:                         izmaksātās summas:

Statistika:



Pēdējo nedēļu aktuālie jautājumi 
• Lūgumi pārbaudīt, vai programma ir pareizi aprēķinājusi atbalstu. 

• SOPA modulī dokumentu izdruku galvu nomaiņa. Lēmumiem – var paši 

SOPA lietotāji; izmaksu sarakstiem – tiek izstrādāta iespēja energoizmaksu

sarakstiem uzstādīt no sociālo pabalstu sarakstiem atšķirīgas galvas. 

• Elektrības datu ievadē atgādinājums: jāievada tikai patērētās kWh un summa, 

kas attiecas tikai uz ievadītajām kWh (bez OIK, sadales utt.). 

• Jauns maksājumu apliecinoša dokumenta veids «personīgās mantas 

pārdošanas akts»; nepieciešamība kontrolēt potenciālos krāpšanas 

gadījumus.

• Iesniedzējs ar 33 čekiem par vairākiem mēnešiem. 



Jaunie atbalsta veidi:
• Apkure ar sašķidrināto naftas (propāna-butāna) gāzi un 

apkure ar marķēto dīzeļdegvielu. 

• Datu ievade un apstrāde programmā: līdzīgi kā granulām un briketēm. 

• Mērvienības: gāzei – tikai kilogrami, dīzeļdegvielai – tikai litri. 

• PVN likme: vienmēr 21%; nav piemērojama pazīme «PVN nemaksātājs».

• Valsts kases atskaitē jaunas pozīcijas jaunajiem apkures veidiem.  

• Iesniegumu reģistrēšana jaunajiem atbalsta veidiem tiks ieslēgta atbilstoši 

likuma grozījumu stāšanās spēkā dienai. 



Aprēķina algoritmi, sašķidrinātā gāze:

Mērvienība Aprēķins

Summa ar PVN EUR 317,02

PVN likme % 21

Summa bez PVN EUR 262,00 = Summa ar PVN / ( 1 + PVN likme )

PVN EUR 55,02 = Summa bez PVN * PVN likme

Gāzes daudzums kg 200

Daudzums 
atbalstam kg 200

= Gāzes daudzums, bet kopumā pa visiem 
piešķirtajiem ne vairāk, kā 1000 kg

Cena rēķinā EUR/kg 1,31 = Summa bez PVN / Gāzes daudzums

Cena atbalstam EUR 0,20 = ( Cena rēķinā - 0,91 ) * 0,5  , bet ne vairāk, kā 1,29

Atbalsts bez PVN EUR 40,00 = Daudzums atbalstam * Cena atbalstam

PVN atbalstam EUR 8,40 = Atbalsts bez PVN * PVN likme / 100

Atbalsts ar PVN EUR 48,40 = Atbalsts bez PVN + PVN atbalstam



Aprēķina algoritmi, dīzeļdegviela:

Mērvienība Aprēķins

Summa ar PVN EUR 2553,10

PVN likme % 21

Summa bez PVN EUR 2110,00 = Summa ar PVN / ( 1 + PVN likme )

PVN EUR 443,10 = Summa bez PVN * PVN likme
Dīzeļdegvielas 
daudz. litri 1000

Daudzums 
atbalstam litri 200

= Dīzeļdegvielas daudzums, bet kopumā pa visiem 
piešķirtajiem ne vairāk, kā 4000 litri

Cena rēķinā EUR/litri 2,11 = Summa bez PVN / Dīzeļdegvielas daudzums

Cena atbalstam EUR 0,71 = ( Cena rēķinā - 0,69 ) * 0,5  , bet ne vairāk, kā 2,01

Atbalsts bez PVN EUR 142,00 = Daudzums atbalstam * Cena atbalstam

PVN atbalstam EUR 29,82 = Atbalsts bez PVN * PVN likme / 100

Atbalsts ar PVN EUR 171,82 = Atbalsts bez PVN + PVN atbalstam



Energoresursu moduļa lietotāju atbalsts

• Neskaidros jautājumus ieteicams vispirms izrunāt ar savas pašvaldības 
par šo procesu atbildīgajiem darbiniekiem. 

• Likuma normu skaidrojumus, specifisku gadījumu risināšana un citi 
juridiskie jautājumi – jāpārbauda vadlīnijās, jāadresē ministriju 
speciālistiem. 

• Tehniskie jautājumi: SOPA lietotāju instrukcijās vai jāadresē ZZ Dats: 
sopa@zzdats.lv vai uz klientu apkalpošanas centra vienoto tālruņa numuru 
25 477 477 (par programmu SOPA, taustiņš 2).

• Pašvaldību atbildīgajām kontaktpersonām pēc nepieciešamības e-pastos 
tiks izsūtīta aktuālā informācija. 

mailto:sopa@zzdats.lv
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