
RĒĶINS NR. AB XX-XX-XX/16-01
par siltumenerģijas pakalpojumiem

      2016. gada  31. janvāris

                                                                                           PIEGĀDĀTĀJS Pašvaldības SIA "Ventspils siltums"
Pašvaldības SIA "Ventspils siltums", Talsu 84, Ventspils, LV-3602

Maksātājs: Vārds, Uzvārds

Adrese: Lielais prospekts XX-XX, Ventspils, 
LV3601, Latvija

Personas kods xxxxxx-xxxxx

Reģ.Nr. 40003007655
PVN Nr. LV40003007655
Adrese Talsu 84, Ventspils, LV-3602, Latvija

Norēķinu konti bankās:
LV45HABA0001402060112 AS "Swedbank" Ventspils filiāle
LV84HABA01402060112TA AS "Swedbank" Ventspils filiāle, inernetbanka, 

bankas Definētie maksājumi

LV64UNLA0050007599067 AS "SEB banka" Ventspils filiāle 
LV31RIKO0002013000874 AS "DnB Banka" Ventspils filiāle
LV29NDEA0000083825781 Nordea Bank Finland Plc Latvijas fil., Ventspils fil.

Objekta adrese:Lielais prospekts, XX, XX, Ventspils
Klienta Nr: XX-XX-XX Dzīvokļa platība, m2 46.4

 

Dzīvokļa skaitītāja rādījums, m 3 388.188 pēdējā radījuma datums 31.01.2016. skaitītāja nr.666666

Skaitītāja/u rādījumi "0" var būt gadījumos, ja aprēķina periodā nav deklarēti karstā ūdens rādījumi!

Mājas siltumenerģijas patēriņa daudzums MWh 92.15
Informācija par siltumenerģijas patēriņa MWh sadalījumu   www.ventspilssiltums.lv

 Atlikums 01.01.2016. Pārmaksa 14.20 EUR
   Parāds       0.00 EUR
 RN:99999999 Summa apmaksai:       30.43 EUR

Norēķina informācija sagatavota 
klienta 

numurs, adrese, abonenta vārds, uzvārds. Tālrunis uzziņām 63600800
INFORMĀCIJAI

No 2015.gada 1.jūlija spēkā ir siltumenerģijas tarifs 58.30 EUR, maksa par karstā ūdens 1 m3 ir 4.57 EUR ar PVN.
Izvēlieties elektronisko rēķinu! Piedāvājam rēķinu par siltumenerģijas pakalpojumiem saņemt elektroniski uz Jūsu e-pasta adresi.
Pieteikties elektroniskajam rēķinam ir iespējams, nosūtot pieteikumu uz e-pastu: siltums.abonenti@ventspils.lv, norādot:
PIETEIKUMS ELEKTRONISKĀ RĒĶINA SAŅEMŠANAI: Klients (vārds, uzvārds/ uzņēmuma nosaukums) _________________________________
Līguma numurs ________________, e-pasta adrese ________________________________________

Aprēķina periods 01.01.2016. - 31.01.2016. Samaksāt līdz 29.02.2016.

Nosaukums Daudz. Mērv. Cena Summa

Karstā ūdens nodrošināšana deklarētais daudzums 1.188 m3 4.081 4.85

Siltumenerģija apkurei / cirkulācijai 0.943 MWh 58.30 54.97

Sociālā palīdzība (karstais ūdens) -0.65 MWh 4.081 -2.65

Sociālā palīdzība (siltumenerģija) -0.302 MWh 58.30 -17.59

Rēķina apkalpošana 1 gab. 0.2479 0.25

PVN samazinātā likme 12 % no 39.58 euro 4.75

PVN standartlikme 21 % no 0.25 euro 0.05

  44.63 EUR       

Siltumenerģija apkurei -  
maksājums par patērēto 

siltumenerģiju apkures 
sezonā.

Cirkulācijai - 
maksājums par patērēto

siltumenerģiju vasaras 
sezonā.

Rēķina piegādes 
izmaksas uz klienta 

norādīto dzīves vietas 
adresi.

Rēķina apmaksas 
termiņš. Veicot rēķina 
apmaksu pēc norādītā 
termiņa, nākamajā 
rēķinā pie «Summa 
apmaksai» tiks norādīts 
«Parāds» ( jo maksā-
jums saņemts pēc 
rēķina sagatavošanas 
perioda).

Rēķina numurs- 
jānorāda, veicot rēķina 
apmaksu

Summa apmaksai - 
samaksājot norādīto 
summu, klienta maksā-
jumu bilance norēķinu 
pārskatā būs 0,00 EUR.

Parāds– rēķins par 
iepriekšējo periodu 
nav pilnībā apmaksāts 
vai arī maksājums 
veikts mēneša pēdējā 
dienā  un šajā dienā 
nauda vēl nav tikusi 
ieskaitīta uzņēmuma 
kontā. 

Pārmaksa - karstā 
ūdens patēriņa rādījums 
par 2015.gada decembri, 
kas deklarēts, veicot š.g. 
janvārī apmaksu inter-
netbankā vai citā 
norēķinu vietā.

elektroniski un derīga bez paraksta. Paldies par savlaicīgi veikto samaksu, un lūdzam ņemt vērā, ka kopējā 
norēķina atlikumā nav ietverta maksājuma summa, kas tiek veikta mēneša pēdējā dienā. Veicot rēķina apmaksu, obligāti jānorāda

Individuālais klienta 
numurs,

kas jānorāda, veicot
rēķina apmaksu.

KOPĀ aprēķina mēnesī:


