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Par 30.09.2019. rēķinu un ūdens skaitītāju inventarizāciju 

Ir pagājis pirmais mēnesis kopš Lielvārdes novada pašvaldības mums uzdotā pienākuma 

izpildes uzsākšanas.  

Esam sagatavojuši rēķinu par pakalpojumiem, kuri Jums ir sniegti septembrī.  

Ņemot vērā apstākli, ka līdz šim brīdim mums nav tikuši nodoti visi likvidētās Lielvārdes 

novada pašvaldības “Jumpravas pašvaldības aģentūra” grāmatvedības dati – rēķinā  nav uzrādīts 

parāda (+) vai pārmaksas (-), ja tāda ir bijusi – apmērs.  

Vēršam uzmanību, ka pēc datu saņemšanas no Lielvārdes novada pašvaldības, tie tiks iekļauti 

Jūsu turpmākajos rēķinos un atspoguļoti šādā kārtībā: 

1) Par parādu (+) vai pārmaksu (-): 

Zem rekvizītiem tiks norādīts parāda (+) vai pārmaksas (-) apmērs uz kalendārā mēneša 1. 

datumu. 

 
* šajā piemērā datums un summa norādīti tikai ilustratīvi.  

 

2) Informācija par sniegtajiem pakalpojumiem kalendārā mēneša ietvaros (no 1. līdz 

mēneša pēdējam datumam): 

 

 
* šajā piemērā aprēķinātā summa norādīta tikai ilustratīvi.  

 

3) Informācija par veiktajiem maksājumiem laika posmā no kalendārā mēneša 1. līdz 

pēdējai dienai: 

 
* šajā piemērā datums un summa norādīti tikai ilustratīvi.  

 

4) Informācija par maksājamo summu (summa apmaksai (+)), kas aprēķināta ņemot vērā 

parādu (+) vai pārmaksu (- ) uz mēneša 1. datumu, kalendārā mēneša ietvaros veiktajiem 

maksājumiem un aprēķināto summu (piemēram, ja uz 01.08.2019. dzīvokļa īpašnieks ir 

avansā samaksājis EUR 20,00, augustā par pakalpojumiem aprēķināti EUR 35,00, 

26.06.2019. iemaksāti EUR 10,00, aprēķins būs šāds: -20,00+35,00-10,00=EUR 5,00, kas 

vēl jāsamaksā). 

 



 

 
* šajā piemērā datums un summa norādīti tikai ilustratīvi.  

 

Rēķina rindā “Summa apmaksai (+)” tiks norādīta parāda, kam jau ir iestājies samaksas 

termiņš (ja tāds ir) un kārtējā maksājuma par sniegtajiem pakalpojumiem kalendārā mēneša 

ietvaros, summa. 

 

Atgādinām, ka rēķini Jums tiks izrakstīti līdz katra kalendārā mēneša 12. datumam par iepriekšējo 

mēnesi. Klienti, kuri nebūs reģistrējušies pašapkalpošanās sistēmā rēķinus saņems savā pastkastē. 

Gadījumā, ja līdz 15. datumam rēķins nav saņemts, aicinām sazināties ar norēķinu grāmatvedību, vai 

reģistrēties mūsu pašapkalpošanās sistēmā https://mans.remte.lv/. 

 

Vēlreiz vēršam Jūsu uzmanību - ūdens skaitītāju rādījumus aicinām ziņot katra mēneša pēdējo 3 

kalendāro dienu laikā, nogriežot lapiņu rēķina labajā stūrī un iemetot to pastkastēs pie katlu mājas 

“Lomaņi” vai mājas “Krasti”, Dzelmēs, Jumpravas pag., vai arī reģistrējoties mūsu pašapkalpošanās 

sistēmā https://mans.remte.lv/.  

 

Lūdzam ziņot precīzus ūdens skaitītāju rādījumus, ne vairāk un arī ne mazāk, kā patērēts.  Ja 

veidojas starpība starp mājas kopējā ūdens skaitītāja rādījumu un dzīvokļu īpašumos ar skaitītājiem 

noteikto ūdens patēriņu, aprēķini tiek veikti saskaņā ar Ministru kabineta 2008. gada 9. decembra 

noteikumiem Nr. 1013 „Kārtība, kādā dzīvokļa īpašnieks daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā norēķinās 

par pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvokļa īpašuma lietošanu”,  

 

Informējam, ka laika posmā līdz 2019. gada 30. novembrim tiks veikta ūdens skaitītāju 

inventarizācija (dzīvokļos un privātmājās). Par tās laiku paziņosim Jums katram atsevišķi. 

 

Neskaidrību gadījumā, aicinām  rakstīt vai zvanīt norādītajiem darbiniekiem:  

Jautājumos par aprēķiniem: 

grāmatvedes 

Santa Kovaļenko 

Baiba Mudele 

26338157 santa.kovalenko@remte.lv 

baiba.mudele@remte.lv 

norekini@remte.lv 

Jautājumos par reģistrēšanos 

pašapkalpošanās sistēmā:  

biroja administratore 

Elīna Iltnere-

Kārkla 

20223935 remte@remte.lv 

Māju pārvaldīšanas un ražošanas 

nodaļas vadītāja (ārpus darba laika, 

zvanot uz šiem tel. Nr. piesakāmas 

ārkārtas un avārijas situācijas). 

Monika Levkāne 26443529 

65053704 

monika.levkane@remte.lv 

https://www.remte.lv/lv/kontakti/darbinieku-talruni/ 

 

Ar cieņu, 
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