
Klienta kods

Summa apmaksai

Mēnesis, kurā saņemti pakalpojumi.

PasaknītisRēķinu izsniegšanas cena

Kopā EUR ar PVN

Katrs rēķins ir jāapmaksā līdz
norādītajam datumam. Veicot samaksu
pēc noteiktā apmaksas datuma,
klientam veidosies parāds.

RĒĶINA SKAIDROJUMS

Katram klientam ir piešķirts klienta
kods. Tas ir nemainīgs. Veicot apmaksu,
obligāti jānorāda rēķina numurs.

Apmaksas termiņš

Aprēķinātā summa par saņemtajiem
pakalpojumiem konkrētajā mēnesī.

Parāds / pārmaksa

Parāds – rēķins par iepriekšējo mēnesi nav
pilnībā apmaksāts, vai ir apmaksāts
novēloti (maksājums nav saņemts līdz
iepriekšējā rēķinā norādītajam apmaksas
termiņam).

Rēķina numurs

Sociālais pabalsts
Klientiem, kuri  saņem pabalstu, ko  piešķir Ventspils
valstspilsētas pašvaldības iestāde "Ventspils Sociālais
dienests" ūdens un kanalizācijas pakalpojumu 
daļējai kompensēšanai, rēķinos iekļauta arī sadaļa -
Pabalsts.

Kopējā summa, kas jāapmaksā līdz
norādītajam rēķina apmaksas termiņam.

Pakalpojumu 
sniegšanas periods

Ja klients, kas dzīvo daudzdzīvokļu mājā, ir
izvēlējies saņemt rēķinu papīra formātā, tad
rēķinā tiek iekļauta arī maksa par rēķina
izsniegšanu: 1,00 EUR bez PVN jeb 1,21 EUR ar
PVN. Klients jebkurā brīdī var pāriet uz bezmaksas
rēķinu saņemšanas veidu – elektronisko rēķinu e-
pastā.

Katru mēnesi no 25. līdz 28.datumam
klientiem ir jāpaziņo savu aukstā un karstā
ūdens patēriņu skaitītāju rādījumi. Ja
rādījumus vēlaties iesniegt papīra veidā,
aicinām izmantot rēķinā iekļauto pasaknīti.
Pēc rādījumu ierakstīšanas pasaknītis ar
šķērēm jānogriež un jāievieto mājas
pārvaldnieka norādītajā pastkastītē.
Skaitītāju rādījumi jāpaziņo ar trīs cipariem
aiz komata.

Atbilstoši spēkā esošajiem
ūdenssaimniecības
pakalpojumu tarifiem.

Pakalpojumu cena

Mēneša patēriņš saskaņā ar 
 klienta paziņotajiem skaitītāju
rādījumiem (pasaknītī vai
Klientu portālā).

Patērētie ㎥

Vidējais patēriņš

Ja rodas starpība starp  mājas ievada
skaitītāju rādījumu un  mājas visu klientu 
 paziņotajiem rādījumiem, tiek veikta
starpības sadale, atbilstoši  kritērijiem par
starpības uzrēķinu. 

Ja klients nepaziņo skaitītāju rādījumus vienu, divas
vai trīs reizes pēc kārtas, rēķinos tiek uzrādīts
klienta iepriekšējo trīs mēnešu vidējais patēriņš,
saskaņā ar kuru tiek veikts arī aprēķins. Ja klients
nepaziņo skaitītāju rādījumus vairāk par trim
reizēm pēc kārtas, sākot ar ceturto reizi (mēnesi) 
 klientam tiek uzrēķināta mājas patēriņa starpība.

Rēķinu apmaksas kārtība
Rēķinu iespējams apmaksāt pašvaldības SIA
"ŪDEKA" Klientu daļas kasē, internetbankā, banku
filiālēs, "Maxima" veikalu kasēs, kā arī jebkurā citā
komunālo maksājumu pieņemšanas vietā.

Ūdens patēriņa starpība
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