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Statistika: 
• Iesniegti 183 000 iesniegumi, no tiem, 93 000 saņemti no e-pakalpojuma.

• Pašvaldības ar lielāko elektroniski saņemto iesniegumu īpatsvaru: 

(virs 75% ir no e-pakalpojuma): Olaine, Ropaži.

• Izmaksāti 136 000 atbalsti ar kopsummu 8,5 milj. EUR.

• Apkure ar elektrību: 260 iesniegumi, piešķirti 27 atbalsti. Pašvaldības ar 

lielāko iesniegumu skaitu: Rīga, Mārupe, Ropaži. 

• Pašvaldības ar lielāko izskatīto iesniegumu īpatsvaru (vismaz 99% no 

iesniegtajiem): Rēzeknes pilsēta, Valkas, Kuldīgas, Mārupes, novadi.

• Pašvaldības ar lielāko izmaksāto atbalstu īpatsvaru (vismaz 

99% no piešķirtajiem): Ādažu, Līvānu, Madonas, Smiltenes, Balvu novadi.



SOPA šodienas versijā būs: 
• Lēmuma atcelšana: 

• Iesniegumu varēs pārlikt atpakaļ statusā «iesniegts»;

• Iepriekš pieņemtais lēmuma ieraksts SOPA tiks dzēsts; 

• Ja pabalstam vēl nebūs uzsākta apstrāde, tas tiks automātiski anulēts. 

• 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»

• Elektrības aprēķinam papildinājumi formulas attēlošanā. 

Jau ir ieviestas izmaiņas:  

• Apkures veidam «malka bez maksājuma dokumenta» vairs nevar pieteikt 
vienā iesniegumā vairākas adreses. 



Par Valsts kases atskaiti
Būs 3 izmaiņas:

• Apkures veids granulas/briketes – uz nākamajiem mēnešiem tiks sagatavoti 
SOPA papildinājumi, lai varētu iegūt dalīto statistiku. Jau uzkrātie iesniegumi 
automātiski netiks apstrādāti.

• Malka bez maksājuma dokumenta (60 EUR) – Valsts kases sistēmā tiks 
atbloķēts summas lauks, lai var ievadīt gan iesniegumu skaitu, gan 
kopsummu.

• SOPA atskaitē mainīsies «atbalstīto» iesniegumu skaita noteikšana – tiks 
pārveidots, lai tie būtu tikai iesniegumi ar izmaksātu atbalstu.



Citas aktualitātes
• Ja atbalstu izlemj maksāt skaidrā naudā, tad atbilstoši likumam ir jāveido 

pozitīvais lēmums par atbalsta piešķiršanu. 

• Atbalsta aprēķins, ja kurināmo iegādājās juridiskā persona – malkas, 
brikešu un granulu apkures veidiem būs iespēja norādīt, ka aprēķinā 
lietojams 21% PVN. 

• Ja kurināmais ir iegādāts ārvalstīs, tad piešķirtās summas aprēķins ir 
jāveic manuāli, jo PVN likmes atšķiras. Piemēram, Lietuvā: 9%, Igaunijā: 
20%.

• Atgādinājums: Iesniegumu formā ir pieejama Vēstures sadaļa, kur var pētīt, 
ja kādos gadījumos programma neļauj saglabāt iesniegumu. 

• Kā pašvaldības drīkst iztērēt mērķdotāciju par iesniegumu izskatīšanu, un 
vai būs nepieciešams sniegt atskaites par šo izlietojumu? 



Par elektroenerģiju
• Atgādinājums: programmā ir jāievada kopējais kWh skaits, jo caur citu 

mehānismu valsts atbalstāmos 100 kWh programma SOPA pati aprēķinos 
automātiski atņems nost.



Par elektroenerģiju: atgādinājumi
• Pievērsiet uzmanību 

pareizai rēķina rindai!

• Daudztarifu gadījumā 
jāvada abas rindas



Vadlīnijās
• Piemēri, kad atbalstu var piešķirt:

• 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.

• Atbalstu mājsaimniecībai NEVAR saņemt: 
• Ja persona nevar uzrādīt nekādu mājokļa lietošanas tiesības apliecinošu dokumentu un 

persona nav arī nekustamā īpašuma nodokļa maksātājs par šo mājokli, nav 
elektroenerģijas līguma slēdzējs/ rēķina maksātājs.

• Ja minētajā adresē Zemesgrāmatā ir ieraksts, kas apliecina tikai īpašuma tiesības uz 
zemi, un nav saskaņota būvprojekta dzīvojamai ēkai, uz kā pamata izsniedz 
būvatļauju. 

• Ja mājoklis tiek izmantots saimnieciskās darbības veikšanai, piemēram, darbinieks 
atklāj, ka mājoklī ir ierīkots veikals, frizētava vai arī mājoklis tiek izīrēts īstermiņa īrei 
(booking.com, Airbnb).



Vadlīnijās
• Atbalsta saņemšanai nekvalificējas (izņemot dokumenta turpinājumā minētos izņēmuma gadījumus): 

• dzīvojamās telpas, kas  paredzētas īslaicīgai (sezonālai) lietošanai atpūtas un tūrisma vajadzībām dārza 
mājas: būvju klasifikācijas kods  11100101; 

• vasarnīcas ar koka ārsienām un dārza mājas ar kopējo platību, lielāku par 40 m2: būvju klasifikācijas kods 
11100102; 

• vasarnīcas ar mūra vai mūra–koka ārsienām: būvju klasifikācijas kods 11100103;

• un nedzīvojamās ēkas: būvju klasifikācijas kods 12xxxx (likumi.lv/ta/id/299645-buvju-klasifikacijas-
noteikumi)

• Izņēmuma gadījumi

• JA PAŠVALDĪBA KONSTATĒ, KA MINĒTAJĀ ADRESĒ, KAS PAREDZĒTA SEZONĀLAI LIETOŠANAI, 
MĀJSAIMNIECĪBA DZĪVO PASTĀVĪGI (to pierāda mājsaimniecība, piemēram, pievienojot rēķinus par 
pēdējiem  6-9 mēnešiem, deklarētā adrese)

• Ja piešķir atbalstu “būvēm”, kas nav dzīvojamās ēkas, bet minētajā adresē ir dzīvokļi, ir īres līgumi u.tml.

• Izņēmumi ir akceptējami, ja pašvaldība uzņemas par tiem atbildību un individuāli izvērtē konkrēto gadījumu, 
lēmumā norāda pamatojums.

• Tāpat izņēmuma gadījumā, ja pašvaldība pārliecinās, ka uz iesnieguma iesniegšanas brīdi mājsaimniecība 
reāli dzīvo jaunbūvē, kura vēl nav nodota ekspluatācijā, bet var uzrādīt būvprojektu, būvatļauju un, vēlams arī 
kadastrālās uzmērīšanas lietu


