
PIELIKUMS Nr.1 

 

 

 

  

1.janvāris 25.februāris27.janvāris 25.janvāris 27.februāris 

0,8 m3 

25.marts 

0,8 m3 

Klients 25. janvārī paziņo savu patēriņu 

(01.01. – 25.01.) = 10 m3, bet ŪDEKA 

mājas kopējo skaitītāju nolasa 

27.datumā (01.01. – 27.01.), ŪDEKA 

piestāda rēķinu par 10,8 m3 – tātad par 

0,8 m3 vairāk (klients faktiski samaksā 

par periodu līdz 27.01.) . 

Katru nākamo mēnesi 25. datumā klients paziņo savu patēriņu par periodu 

no iepriekšējā mēneša 25. datuma līdz konkrētā mēneša 25. datumam, 

savukārt ŪDEKA piestāda rēķinu par periodu no iepriekšējā mēneša 27. 

datuma līdz konkrētā mēneša 27.datumam. 

Tas nozīmē, ka, piemēram, februārī klients paziņos rādījumus par periodu 

no 25.01. līdz 25.02., bet par periodu no 25.01.līdz 27.01. nemaksās (jo to 

ŪDEKA iekļāvusi jau iepriekšējā rēķinā un šo patēriņu klients jau ir 

samaksājis iepriekš), bet klients samaksās par periodu uz priekšu - no 

25.02.-27.03., jo to ŪDEKA būs iekļāvusi rēķinā. 

Un tā katru mēnesi…datumi nepārklājas un nekas dubultā netiek 

samaksāts. 

27.marts 25.novembris 27.novembris 

 

0,8 m3 

14,4 m3 

APRĪLIS – NOVEMBRIS 

Perioda beigās abas puses vienojas par vienu datumu, kurā tiks nolasīti 

skaitītāji, šajā gadījumā – 31.decembris. 

Klients 31. decembrī paziņo savu patēriņu par periodu no 25.novembra 

līdz 31. decembrim = 14,4 m3, bet tā kā ŪDEKA katru mēnesi noņem 

skaitītāju 27.datumā un jau ir piestādījusi klientam rēķinu par periodu 

līdz 27.novembrim, tad perioda beigās ŪDEKA piestādīs rēķinu sākot ar 

periodu no 27.novembra līdz 31. decembrim – tātad patēriņš par 

periodu no 25.12.-27.12. tāpat kā iepriekšējos mēnešus, netiek 

piemērots un gala aprēķinā ŪDEKAs piemērotais patēriņš ir par 0,8 m3 

mazāk nekā klienta paziņotais. 

Uz perioda beigām norēķini izlīdzinās! 

Tātad – perioda beigās norēķini ir izlīdzinājušies 

25.decembris 31.decembris 

2,4 m3 

1. Pieņem, ka klients mēnesī patērē ~12m3. 

2. Pieņem, ka mēnesī ir 30 dienas. 

JANVĀRIS FEBRUĀRIS 

- 

NOVEMBRIS 

 

DECEMBRIS 

(gala 

aprēķins) 

3. Ņemot vērā iepriekš pieņemto, klienta vidējais patēriņš dienā ~0,4m3. 

4. Apskatāmais periods: 01.01.-31.12. 

5.  


