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Statistika: 
• Iesniegti 197 000 iesniegumi, no tiem, 100 000 saņemti no e-pakalpojuma.

• Pašvaldības ar lielāko elektroniski saņemto iesniegumu īpatsvaru: 

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

• Apkure ar elektrību: 870 iesniegumi, piešķirti 290 atbalsti 22 pašvaldībās. 

• Izmaksāti 160 000 atbalsti ar kopsummu 10 milj. EUR. 

Tai skaitā, ir izmaksāti pirmie atbalsti elektrībai: 660 EUR 10 pašvaldībās.

• Uzlabojas iesniegumu izskatīšanas un izmaksas procents; 

visās pašvaldībās kopā ir izskatīti 90% no saņemtajiem iesniegumiem, 

un ir izmaksāti 90% no piešķirtajiem atbalstiem.



Ja atbalstu izmaksā vairākās summās
Par viena iesnieguma atbalstu, ko izmaksā vairākās reizēs:

• Ja ir izmaksāta viena summa, bet atklāj, ka bija jāpiešķir lielāka summa, 
tad to visvienkāršāk ir izdarīt, SOPA Pabalstu formā automātiski 
ģenerētajam pabalstam pievienojot vēl vienu izmaksas rindu ar 
piemaksājamo summu. 

• Par Valsts kases atskaiti: ja viena iesnieguma abas pabalsta izmaksas ir 
izmaksātas dažādos mēnešos, tad SOPA VK atskaitē summas būs pa 
mēnešiem sadalītas atbilstoši apmaksas datuma mēnesim, bet 
Energoresursu atbalsta iesniegumu sarakstā būs attēlots pēdējais
apmaksas datums. 

• Šajos gadījumos Iesniegumu sarakstā nevar precīzi nokontrolēt mēneša 
kopsummu. Visam kopējam atbalstam bez dalījuma pa apmaksas veidiem 
kopsummu var nokontrolēt izmaksu sarakstu formās. 



Iesniegumi malkai ar/bez čeka
• Ja iesniedz iesniegumus secībā: pirmais iesniegums bija ar čeku, otrais bez čeka, 

tad programmā nav automātiska apstrāde šādai iesniegumu secībai. Darbiniekam 
nepieciešamības gadījumā pašam jākoriģē piešķirtā summa. Piemēri: 

• Darbiniekam IR jākoriģē aprēķinātā summa: 

1) Ja 1. iesniegumā «malka ar čeku» piešķirtā summa ir 7,20 EUR, 
tad 2. iesniegumā «malka bez čeka» atbalsta summa ir 60 – 7,20 = 52,80 EUR

2) Ja 1. iesniegumā «malka ar čeku» piešķirtā summa ir 80,00 EUR, 
tad 2. iesniegumā «malka bez čeka» atbalsta summa ir 0 EUR (nepienākas)

• Darbiniekam NAV jākoriģē aprēķinātā summa, programma izrēķinās automātiski: 

1) Ja 1. iesniegumā «malka bez čeka» piešķirtā summa ir 60,00 EUR, 
un 2. iesniegumā «malka ar čeku» aprēķinātā summa ir 88,40 EUR, 
tad 2. iesnieguma atbalsta summa ir 88,40 – 60 = 28,40 EUR

2) Ja 1. iesniegumā «malka bez čeka» piešķirtā summa ir 60,00 EUR, 
un 2. iesniegumā «malka ar čeku» aprēķinātā summa ir 28,40 EUR, 
tad 2. iesnieguma atbalsta summa ir 0 EUR (nepienākas)



Aprēķini ar citām PVN likmēm
• Par dažādiem PVN no dažādām valstīm: piemērs, kā jārēķina: 



Par elektroenerģiju
• Ja ir vienā adresē vairāki līgumi (vairāki skaitītāji), tad par katru līgumu 

jāreģistrē atsevišķa rinda. Programma automātiski saskaitīs kopā mēneša 
datus, līdzīgi kā 2 dažādu tarifu gadījumā.

• Ja vienā rēķinā ir vairākas adreses, par kurām prasa atbalstu, tad par katru 
adresi jāreģistrē atsevišķs iesniegums (elektrības rēķina vienu numuru atļaus 
piereģistrēt vairākos iesniegumos).

• Svarīgi: kontrolēt, lai rēķinā ierakstītā adrese atbilst atbalsta iesnieguma 
adresei un lai kWh un summa atbalsta aprēķiniem tiek ievadīta no konkrētās 
adreses datiem, nevis no rēķina kopējās summas un kWh (ja rēķins ir kopīgs 
par vairākām adresēm). 


