
Kas ir tiešie norēķini? Tas ir norēķinu veids, kas daudzdzīvokļu dzīvojamo māju dzīvokļu īpašniekiem sniedz iespēju veikt maksājumus par 
saņemtajiem pakalpojumiem (apkuri, auksto ūdeni, atkritumu apsaimniekošanu) tieši attiecīgā pakalpojuma sniedzējam, nevis mājas pārvaldniekam.

Pašreizējā situācija:
• Pārvaldnieks katru mēnesi veic visu pakalpojumu sniedzēju, tai skaitā 

AS „Rīgas siltums” un SIA „Rīgas ūdens”, sagatavoto rēķinu savlaicīgu 
apmaksu neatkarīgi no tā, vai visi dzīvokļu īpašnieki ir veikuši norēķinus 
noteiktajā termiņā. 
 Pakalpojumu sniedzēji nodrošina nepārtrauktu pakalpojumu piegādi 

mājai, piemēram, apkure mājai tiek pieslēgta neatkarīgi no tā, vai 
mājā ir dzīvokļu īpašnieki, kas nav savlaicīgi samaksājuši rēķinu 
pārvaldniekam. 

• Pārvaldnieks veic mājai piegādāto pakalpojumu izmaksu aprēķinu 
atsevišķi katram dzīvokļa īpašniekam, sagatavojot vienu vienotu rēķinu, 
kurā iekļauti visi mājai nodrošinātie pakalpojumi.

Kāda ir tiešo norēķinu kārtība?
• Pakalpojumu sniedzēji sagatavo atsevišķus rēķinus par dzīvojamai mājai 

piegādāto pakalpojumu bez pārvaldnieka starpniecības;
• Izmaksu aprēķins par mājai piegādāto pakalpojumu tiek veikts katram 

dzīvokļa īpašniekam atsevišķi;
 Dzīvokļa īpašnieks katru mēnesi apmaksai saņem vairākus 

atsevišķus rēķinus, nevis vienu vienotu pārvaldnieka sagatavotu 
ikmēneša rēķinu.

Norādām, ka pakalpojuma sniedzējs neatkarīgi no pakalpojumu apmaksas veida 
(tiešie norēķini vai ar pārvaldnieka starpniecību), nodrošina pakalpojumu piegādi 
dzīvojamajai mājai kopumā, nevis katram dzīvokļa īpašniekam individuāli.
Pakalpojuma sniedzējs ir tiesīgs izvērtēt pakalpojuma nodrošināšanu noteiktai 
dzīvojamajai mājai, pamatojoties uz dzīvokļu īpašnieku veiktajiem/neveiktajiem 
maksājumiem, t.i., gadījumā, ja dzīvojamajā mājā viens vai vairāki dzīvokļu 
īpašnieki neveic savlaicīgu rēķinu apmaksu, uzkrājot maksājumu parādu, pakalpo-
juma sniedzējs var lemt par pakalpojuma piegādes pārtraukšanu visai dzīvojamajai 
mājai!

Tiešo norēķinu papildus izmaksas: 
Tiešo norēķinu sistēmas nodrošināšana pakalpojumu sniedzējiem var veidot papildus ikmēneša izdevumus pakalpojuma saņēmējam (dzīvokļa īpašniekam). 
Ikmēneša rēķina apkalpošanas izmaksas:
• AS „Rīgas siltums” – 3,87 euro (ar PVN);
• SIA „Rīgas ūdens” – 3,19 euro (ar PVN);
• SIA „Clean-R” (atkritumu apsaimniekotājs) – 3,62 euro (ar PVN).
Par citu pakalpojumu sniedzēju noteiktajām izmaksām tiešo norēķinu sistēmas nodrošināšanai aicinām interesēties pie konkrētā pakalpojuma sniedzēja.

INFORMĒJAM, ka līdz š.g. 30.septembrim ikvienam SIA „Rīgas namu pārvaldnieks” klientam tiks nosūtīta Dzīvojamo māju pārvaldīšanas likuma Pārejas 
noteikumu 16.punktā norādītā informācija par dzīvojamo māju. Par tiešo norēķinu nepieciešamību tiesīga lemt tikai dzīvojamās mājas dzīvokļu 
īpašnieku kopība Dzīvokļa īpašuma likuma noteiktajā kārtībā.
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