
Rēķins, ko saņemat ik mēnesi, satur daudz svarīgas informācijas: summu apmaksai, norēķinu
rekvizītus, informāciju par jūsu izvēlēto produktu, patēriņu jūsu mājoklī utt.
Mums rūp, lai tajā varat viegli orientēties – ātri gūt priekšstatu par katru rēķina sadaļu un svarīgāko
tajā redzamo informāciju. Aicinām iepazīties ar visām rēķina daļām!

Jūsu rēķins var atšķirties no paraugā redzamā atkarībā no izvēlētā produkta vai pakalpojuma, 
norēķinu veida, objektu skaita līgumā utt.

Paldies, ka izvēlaties Elektrum!
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Rēķina sākumā skatiet informāciju, kas 
nepieciešama tā apmaksai – rēķina kopsummu, 
apmaksas termiņu, kā arī līguma numuru, ko 
nepieciešams norādīt maksājuma uzdevumā. 
Rēķina ērtākai apmaksai aicinām izmantot 
internetbanku un Elektrum.lv portālu.

Ja virs rēķina kopsavilkuma ir ievietots 
paziņojums, aicinām ar to rūpīgi iepazīties! Tajā 
vēlamies pievērst jūsu uzmanību svarīgai 
informācijai par šo rēķinu vai mūsu savstarpēji 
noslēgto līgumu.

Rēķina kopsavilkumā jūs varat skatīt 
informāciju par izvēlēto produktu vai 
pakalpojumu, iepriekšējā mēneša patēriņu, kā 
arī par normatīvajos aktos noteiktajiem 
obligātiem maksājumiem, kas veido
kopējo rēķina summu.

Ja esat pieteicies informācijas saņemšanai par 
pakalpojumiem un mūsu īpašajiem 
piedāvājumiem, šeit varat skatīt aktuālo 
informāciju. Ja jūsu rēķinā šis lauks ir tukšs un 
jūs vēlaties saņemt šo informāciju, aicinām to 
norādīt Elektrum.lv sadaļas „Klienta informācija” 
izvēlnē „Piekrišana saziņai", sniedzot piekrišanu 
jaunumu un piedāvājumu saņemšanai: 
elektrum.lv/lv/piekrisana-sazinai/

Pirmās lapas beigās skatiet rekvizītus rēķina 
apmaksai. Te atrodams arī svītrkods ērtākai 
rēķina apmaksai Latvijas Pasta nodaļās, Maxima 
veikalos u.c., kur pieņem maksājumus.

Jūsu dabasgāzes rēķina ceļvedis

Rēķins par dabasgāzes pakalpojumiem
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Pievērsiet uzmanību! Rēķinu veido vairākas lapas. 
Pēc rēķina kopsavilkuma lapas varat skatīt tā daļu 
detalizētu skaidrojumu.
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Uzmanību! Ja norēķinus veicat uz AS "Luminor Bank" kontu, turpmāk rēķinu apmaksai lūdzam izmantot 
konta numuru LV88RIKO0000081839070. 

https://mans.elektrum.lv/lv/majai/klienta-informacija/piekrisana-sazinai/
https://mans.elektrum.lv/lv/majai/mani-maksajumi/


Rēķina detalizēts skaidrojums 

1 Jūsu izvēlētais produkts. 
Šī rēķina daļa atkarīga no jūsu izvēlētā produkta 
veida un kopējā mēneša patēriņa visos līguma 
objektos. 

Atsevišķiem produktiem ir arī fiksēta mēneša 
maksa.

2 Maksa par sadales pakalpojumiem, 
ko visiem klientiem neatkarīgi no izvēlētā tirgotāja 
nosaka AS "Gaso". 

3 Akcīzes nodoklis piemērots saskaņā ar 
Latvijas Republikas normatīvo aktu noteikumiem.

Kopējā maksa par dabasgāzi tiek aplikta arī ar 
pievienotās vērtības nodokli 21 % apmērā. 

! Lūdzam ņemt vērā! Šajā sadaļā
norādītā rēķina summa neietver
pārmaksu vai iepriekš nesamaksātos
rēķinus.
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Jūsu dabasgāzes rēķina ceļvedis
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Jūsu rēķina nākamajās lappusēs varat 
skatīt informāciju par dabasgāzes patēriņu 
katrā līgumā iekļautajā objektā, pēdējo 
mums zināmo skaitītāja rādījumu un citu 
būtisku informāciju. 

Jūsu rēķins par saņemto pakalpojumu veidojas gan no jūsu izvēlētā produkta un iepriekšējā mēneša
patēriņa, gan no  normatīvajos aktos noteiktajiem obligātiem maksājumiem, kas jāsedz neatkarīgi no 
izvēlētā pakalpojumu sniedzēja. Aicinām iepazīties ar visām rēķina daļām!

Rēķins par dabasgāzes pakalpojumiem



Maksa par sadales  pakalpojumiem.
Šo maksu veido 2 daļas: 
      maksa par dabasgāzes piegādi, kas atkarīga 
      no iepriekšējā mēneša dabasgāzes patēriņa visos 
      līguma objektos; 
      fiksēta – nemainīga maksa, kas atkarīga 
      no izvēlētā produkta.

Rēķins par elektroenerģijas pakalpojumiem

Jūsu dabasgāzes rēķina ceļvedis

Ikviens Elektrum rēķins sastāv no kopsavilkuma un detalizācijas, kurā var iepazīties ar visām rēķina
daļām.

Detalizācija

Izvēlētais dabasgāzes produkts un 
patērētās kWh.
Norādītajā periodā patērētais dabasgāzes apjoms, 
maksa par dabasgāzes patēriņu attiecīgajā objektā 
atbilstoši jūsu izvēlētajam produktam .

Skaitītāju rādījumi ir jāiesniedz kubikmetros (m³), 
savukārt norēķini notiek pēc dabasgāzes patēriņa 
kilovatstundās (kWh). Pārrēķins no m³ uz kWh notiek, 
izmantojot formulu: 
dabasgāzes apjoms (m³) × siltumspēja = dabasgāzes apjoms (kWh).

Siltumspējas koeficientu katru mēnesi nosaka 
AS "Gaso". Uzzināt vairāk! 

Rēķina kopsumma bez PVN un atbilstoši tai 
aprēķinātais pievienotās vērtības nodoklis 21% 
apmērā.

Rēķina kopsumma ar PVN. 
! Neietver pārmaksu un/vai citus 
nesamaksātos rēķinus.
Ja periodā no 27. datuma līdz nākamā mēneša 
1. darbadienai nav saņemti jūsu skaitītāja rādījumi, 
rēķins tiek izrakstīts atbilstoši AS "Gaso" 
aprēķinātajam vidējam dabasgāzes patēriņam, kas var 
atšķirties no jūsu faktiskā patēriņa attiecīgajā mēnesī.  
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Rēķins par dabasgāzes pakalpojumiem

Rēķins par dabasgāzes pakalpojumiem

Iepriekšējo norēķinu statuss rēķina izrakstīšanas brīdī.
• Ja summa ir ar mīnusa (-) zīmi, izveidojusies pārmaksa. Par šo summu tiek samazināta summa apmaksai.
• Ja summa ir ar pluss (+) zīmi, izveidojusies nesamaksātā summa. Par šo summu tiek palielināta summa apmaksai, kas
   jāsamaksā nekavējoties.

Jautājumu gadījumā aicinām iepazīties ar atbildēm uz klientu biežāk uzdotajiem jautājumiem Elektrum.lv 
portālā. 

Nokavējumu procenti.
Par katru maksājumu kavējuma dienu tiek aprēķināti 
nokavējuma procenti 0,15 % apmērā, kas netiek aplikti ar PVN. 
Aprēķins par nokavējuma procentiem tiek veikts uz katra 
mēneša 20. datumu.

Parāda summa un nokavējuma procentu summa ir 
izdalīti jaunā rindā, ja procenti ir aprēķināti:
a) par vairāku rēķinu kavējumu;
b) saņemts maksājums un mainījusies atlikusī summa 
samaksai. 

Turpmāk ir attēlotas citas daļas, kas arī var būt iekļautas rēķinos.
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https://www.gaso.lv/siltumspeju-zonas
https://elektrum.lv/lv/majai/biezak-uzdotie-jautajumi/category/ligumi-un-norekini/subcategory/rekins



