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Statistika: 
• Iesniegti 166 500 iesniegumi, no tiem, 84 000 saņemti no e-pakalpojuma.

• Pašvaldības ar lielāko elektroniski saņemto iesniegumu īpatsvaru: 

(virs 70% ir no e-pakalpojuma): Olaine, Ropaži, Rīga.

• Piešķirti 155 000 atbalsti ar kopsummu 8,5 milj. EUR.

• VISAS pašvaldības ir uzsākušas izmaksas; izmaksāts: 6,7 milj. EUR.

• Pašvaldības ar lielāko izskatīto iesniegumu īpatsvaru (vismaz 

99% no iesniegtajiem): Rēzeknes pilsēta, Mārupes, Valkas, Ropažu novadi.

• Pašvaldības ar lielāko izmaksāto atbalstu īpatsvaru (vismaz 

99% no piešķirtajiem): Ventspils pilsēta, Ādažu, Līvānu, Madonas novadi.



Pēdējie papildinājumi 
• Lēmuma izdrukā var pievienot adresi un iesniedzēja e-pastu. 

• SOPA klasifikatoru formā var atvērt esošās sagataves, uz sava datora palabot un 
pievienot atpakaļ SOPA. Sīkāk – papildinātajā instrukcijā. 

• Novērstas kļūdas: atskaites summu aprēķinā; malkas ar čeku atbalsta 
aprēķinā gadījumos, kad persona pieprasīja maksimālo atbalstu. 

Būs tuvākajās dienās: 

• Elektrības aprēķinam papildinājumi formulas attēlošanā. 

• Iesniegumu saraksts papildināts ar jaunu sleju: «Piezīmes». 

• Iespēja pārskaitīt naudu juridiskai personai : 
• Iesnieguma Kontaktinformācijas sadaļā varēs norādīt juridiskas personas bankas 

kontu;

• Šādu atbalstu izmaksām būs jālieto jauns saraksts: 
«Energoresursu atbalsts / Izmaksu saraksts juridiskām personām»



Izmaksas skaidrā naudā
• Ja izlemj maksāt skaidrā naudā, tad iesnieguma Kontaktinformācijas sadaļā 

jāieslēdz slēdzis «Saņemt atbalstu skaidrā naudā»; tad programma atļaus 
nenorādīt bankas kontu. 

• Piešķiršanas gadījumā SOPA pabalsts automātiski tiks ģenerēts ar 
izmaksas veidu «skaidrā naudā kasē». Un šādas izmaksas jāapstrādā 
sarakstā «Energoresursu atbalsts / Izmaksu sarasts skaidrai naudai». 

• Ja pašvaldībai ir ieslēgta izmaksu sarakstu saskaņošana plūsmās, tad pie 
plūsmas veidošanas jānorāda izmaksas vieta. 



Par pieņemta lēmuma atcelšanu

Tiek plānotas izmaiņas, ka iesniegumam pēc lēmuma pieņemšanas varēs 
atjaunot statusu atpakaļ uz «iesniegts». Būs šādas saistītās darbības: 



Par tiesisko pamatojumu, piemēri
Šādos gadījumos personai atbalsts pienākas: 

• Iesniedzēja dzīvo radinieku īpašumā. Īpašnieki ir ārzemēs, īres līgums nav noslēgts. 
Iesniedzēja tiesiskā valdītāja statusu pierāda ar elektrības rēķinu, kas ir uz viņas 
vārda, viņa maksā visus rēķinus, kā arī ir deklarēta un dzīvo šajā mājoklī 30 gadus. 

• Īpašums pieder sievai. Iesniegumu iesniedz vīrs, kurš ir pircis un apmaksājis 
kurināma granulas; vīrs ir arī deklarēts īpašumā. Tiesiskā valdītāja statusu pierāda 
apmaksātie rēķini un deklarētā adrese. 

Šādos gadījumos personai atbalsts nepienākas: 

• Ja dzīvoklis tiek izmantots saimnieciskās darbības veikšanai, piemēram, darbinieks 
atklāj, ka dzīvoklis ir ievietots sludinājumos booking.com. Izkontrolēt visus 
gadījumus nevarēs, bet gadījumos, kur īpašnieks iesniedz iesniegumu par vairākiem 
dzīvokļiem, varētu pārbaudīt VID datu bāzē par saimnieciskās darbības veicējiem.



Par elektroenerģiju
• Jābūt rēķinam par elektroenerģiju, kur 

pakalpojuma sniegšanas periods ir par 
mēnešiem 10.2022.-04.2023. 
Bet rēķina datumam ir jābūt periodā 
01.11.2022.-31.05.2023.

• Neder elektroenerģijas piegādātāja izsniegtā 
«Izlīdzinātā maksājuma kartīte»; obligāti ir 
nepieciešams rēķins. 

• Ja vienā rēķinā parādās dažādi tarifi, katra tarifa 
dati jāievada kā atsevišķa rindiņa ar šī tarifa 
kWh skaitu un summu. Summas ievadē 
jāpievērš uzmanība: vai tā ir ar vai bez PVN; 
attiecīgi jāieliek slēdzis ‘PVN iekļauts’.



Par atskaites veidošanu un pārbaudi
VK atskaites datus var pārbaudīt ar iesniegumu saraksta atlasi. 

Piemērs:

Izmaksāto 
atbalstu skaits 
un kopsumma



Par atskaites pārbaudi


