
Ūdens skaitītāju rādījumu ievade

Ja  Jūs  esat  pieteikušies  Kocēnu  novada  domes  rēķinu  apmaksai  ar  Automātisko 
maksājumu palīdzību vai  saņemat  rēķinu ar  Elektronisko rēķinu palīdzību,  Jums ir  vēl 
vairāk ērtību - ūdens skaitītāju rādījumus Jums nav jāiesniedz papīra formātā, bet tos varat 
uzrādīt elektroniski. 

Pakalpojums visiem mūsu klientiem tiek nodrošināts bez maksas.

Kā tas notiek?

Ūdens skaitītāju rādījumu ievade ir veicama portālā www.rekini.lv sadaļā „Ūdens skaitītāju 
rādījumu uzskaite“. Skat. 1.attēlu.

 
1.attēls

Izvēloties šo sadaļu tiks atvērta autorizācijas lapa. Jums tajā jāievada savs personas kods, 
personīgā  rēķina  numurs  (par  kura  rēķinu  apmaksu  Jums  ir  noslēgts  Automātisko 
maksājumu  vai  Elektronisko  rēķinu  līgums)  un  sadaļā  „Nosaukums“  jāizvēlas  Kocēnu 
novada dome. Ievadot personīga rēķina numuru priekšā liekams „-“, kā tas norādīts Jūsu 

http://www.rekini.lv/


rēķinā. (skat. 2.attēlu)

2.attēls

On-line režīmā tiks pārbaudīts, vai Jūs esat Kocēnu novada domes klients un apmaksājat  
šo  rēķinu  ar  Automātisko  maksājumu  palīdzību  vai  saņemat  to  Elektronisko  rēķinu 
sistēmā.  Kad  šī  informācija  apstiprinās,  Jums  tiek  piedāvāta  iespēja  ievadīt  ūdens 
skaitītāju rādījumus. Skat.3.attēlu.

Veicot datu ievadi pirmo reizi, Jums jāaizpilda visi aktīvie lauki:

1. obligātie dati – periods, par kuru tiek vadīti  rādījumi, vārds, uzvārds un skaitītāju 
atrašanās  adrese.  Bez  šiem  datiem  Jums  nebūs  iespējams  saglabāt  aktuālos 
rādījumus.

2. Aktuālie rādījumi – tekošie skaitītāju rādījumi. Šajā tabulā nav obligāti jāaizpilda visi 
lauki  un  rindas,  bet  tikai  tik,  cik  skaitītāji  Jums  ir  uzstādīti.  Pirmajā  rādījumu 
nodošanas reizē ievadiet gan skaitītāja sākuma, gan beigu rādījumus, vērtība tiks 
aprēķināta automātiski.



3.attēls



Veicot  rādījumu  ievadīšanu  nākamajā  reizē,  nemainīgie  lauki  būs  jau  aizpildīti,  Jums 
jāaizpilda tikai periods, par kuru rādījumus nododat,  un aktuālie rādījumi – uz mēneša 
beigām.  Zemāk  tabulā  apskatāmi  arī  nodotie  rādījumi  par  iepriekšējo  periodu. 
Skat.4.attēlu.

4.attēls



Lai apstiprinātu skaitītāju rādījumu ievadi, nospiediet pogu „Saglabāt“. Kā apliecinājums 
par datu pieņemšanu atvērsies logs „Paldies par sadarbību!“ Skat.5.attēlu.

5.attēls

Skaitītāju  rādījumus  ir  iespējams  ievadīt  vēlreiz,  ja  konstatējat,  ka  tie  tikuši  ievadīti  
nepareizi. Labojumus varat veikt līdz pat mēneša beigām, jo dati uz Kocēnu novada domi  
tiks nosūtīti mēneša pēdējā darba dienā, un tikai pēdējie ievadītie rādījumi tiks ņemti vērā.


