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Statistika: 
• Iesniegti 113 000 iesniegumi, no tiem, 58 000 saņemti no e-pakalpojuma.

• Izskatīti 75 500 iesniegumi jeb 67% no iesniegtajiem. 

• Pašvaldības ar lielāko izskatīto iesniegumu īpatsvaru 

(97% no iesniegtajiem): Mārupe, Kuldīga, Ropaži, Valka, Rēzeknes pilsēta.

• Piešķirti atbalsti: 74 900, ar kopsummu 4,6 milj. EUR.

• Izmaksāti atbalsti: 20 400, ar kopsummu 1,3 milj. EUR, 24 pašvaldībās.

• Pašvaldības ar lielāko izmaksāto atbalstu īpatsvaru 

(virs 90% no piešķirtajiem): Madona, Olaine, Liepāja, Valka, Rīga.



Atgādinājums par izmaksu apstrādi

Pēc piešķiršanas lēmuma automātiski izveidoto izmaksu apstrāde:

1) unikāla saraksta numura piešķiršana: 

2) nodošana uz grāmatvedību:

automātiski (GVEDIS)   vai   ar xml ISO failu: 

3) apmaksas datuma uzstādīšana:

automātiski (GVEDIS)   vai   sarakstā: 



Pēdējās dienās ir ieviests: 
• Atskaite:  

• Iesnieguma formā var apskatīties, 
kā veidojas aprēķins:  



Sasaistes ar citām sistēmām: 

Lēmumu apstrāde lietvedībā: 

• Ja pašvaldībai ir SOPA sasaiste ar LIETVARIS un ir iespējams veidot dokumentu saskaņošanas 
plūsmas, tad ir iespējams ieviest Energoresursu atbalsta atteikšanas un precizēšanas lēmumu 
saskaņošanu plūsmās.

• Citu lietvedības sistēmu gadījumā lietvedībā var manuāli reģistrēt un apstrādāt SOPA piedāvāto 
lēmuma Word dokumentu. 

Izmaksu apstrāde grāmatvedībā: 

• Ja pašvaldībai ir SOPA sasaiste ar GVEDIS, tad atbalsti automātiski tiek nodoti uz grāmatvedību, un 
automātiski tiek saņemts atpakaļ uz SOPA apmaksas datums.

• Ja pašvaldībai ir SOPA sasaiste ar GVEDIS un ir iespējams veidot dokumentu saskaņošanas 
plūsmas, tad ir iespējams ieviest izmaksu sarakstu saskaņošanu plūsmās.

• Citu grāmatvedības sistēmu gadījumā programmā SOPA var iegūt ISO 20022 formāta XML failu, ko 
importēt grāmatvedībā, un var veidot izmaksu sarakstu izdrukas. 



Būtiski: 
• Nepieciešams paziņot atbildīgo kontaktpersonu energoatbalsta koordinēšanas jautājumos: 

Alūksne, Kuldīga, Mārupe, Ropaži. Izmantojam operatīvai saziņai. Ja mainās, tad paziņojiet 

uz sopa@zzdats.lv. 

• Aicinājums organizēt iekšēju informācijas apriti caur atbildīgo personu. Neskaidros 

nekustamo īpašumu jautājumos izmantot pašvaldības nekustamo īpašumu speciālistus.

• Un neaizmirstam SOPA atzīmēt pabalsta izmaksu. Kontrolēt izmaksāto atbalstu 

kopsummas. Tikai izmaksātie pabalsti aiziet uz atskaiti.

• Cenšamies taupīt viens otra laiku. Problēmu pieteikumi uz sopa@zzdats.lv norādot visu 

nepieciešamo informāciju. Neskaidrību gadījumā sākumā konsultējieties iekšēji.  

• Skaidrojiet iedzīvotājiem kāds ir pieteikumu izskatīšanas laiks un cik ilgā laikā var 

iedzīvotāji rēķināties ar atbalsta saņemšanu. 
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LM un EM sagatavotās Vadlīnijas darbiniekiem

• Kas var saņemt atbalstu? Kādos gadījumos nevar saņemt atbalstu.

• Pieteikumu pieņemšana. Nepilngadīgo personu iesniegumu apstrāde.

• Atbalsta saņemšana vairāku dzīvokļu mājā ar kopīgu apkures sistēmu

• Apkure ar koksnes granulām un koksnes briketēm

• Apkure ar malku (ar un bez maksājumu apliecinošiem dokumentiem)

• Apkure ar elektroenerģiju

• Lēmuma pieņemšana. Pozitīvie lēmumi un atteikumi. Lēmuma apstrīdēšana 

un pārsūdzēšana

• Nepamatoti izmaksāts atbalsts



Tuvojas elektroenerģija
• Pašapliecinājums par elektroenerģijas apkures sistēmas izmantošanu.

• Iesniedz no 2022.gada 1.novembra līdz 2023.gada 31.maijam (viena mēneša nobīde).

• Rēķinu periods no 2022.gada 1.oktobra līdz 2023.gada 30.aprīlim.

• Joprojām ir spēkā nosacījums, 1 iesniegums kalendārā mēnesī par vienu adresi un vienu 

apkures veidu! 

• Elektroenerģijas apjomam mēnesī virs 500 kWh un cenai virs 0,16 eiro/kWh bez PVN. Ir arī 

apjoma un cenas griesti. Piemērs, Patēriņš 750kWh, cena 0,26 eiro/kWh, kompensē par 250 

kWh (750-500) un atbalsts 15,13 EUR = 250 * ((0,26-0,16) / 2) + PVN eiro apjomā.

• Pamatojuma dokuments tikai rēķins par elektroenerģiju. Maksājuma apliecinošs 

dokuments nav jāiesniedz. 



Novērojumi
• Lielākais elektroniski pieteikto pieteikumu skaits Olaine, Ropaži, Alūksne ar attiecīgi 84%, 

79%, 76% iesniegumu. Mazākie procenti 38%, 36%, 32%. Elektroniski iesniegti pieteikumi 

prasa mazāku pašvaldības darba ieguldījumu, tātad pašvaldība efektīvāk izmanto valsts 

piešķirto atbalstu pieteikumu apstrādei. 

• Ir pašvaldības, kuru mājas lapā nav atrodama informācija par šo atbalstu iedzīvotājiem vai 

arī tā ir dziļi paslēpta. Arī pašvaldību mājas lapu e-pakalpojumu sadaļa nesniedz atbildi uz 

šo jautājumu. Labs piemērs ar izvietojumu: 


