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Cienījamajiem pilsētu un novada  
pašvaldību IT nodaļu vadītājiem 

 
Par īpašiem sadarbības nosacījumiem 
Rīga, 24.04.17, Nr. IV-2017/17 
 
Rention ir universāla maksājumu platforma un dokumentu aprites sistēma priekš 
visiem nekustamo īpašumu nozares dalībniekiem (valsts iestādes, pašvaldības iestādes, 
dzīvokļu un privātmāju īpašnieki, to īrnieki, dažādi pakalpojumu sniedzēji) Eiropā un 
Āzijā. 

Rention uzsākot darbību Latvijā 2015. gada sākumā, šobrīd jau darbojās astoņās 
valstīs – Latvijā, Lietuvā, Igaunijā, Krievijas Federācijā, Lielbritānijā, Ķīnā, Moldovā un 
Izraēla. 

Cenu piedāvājums Jūsu pašvaldībai: 
 

Testa periods  
(līdz 14 dienām) 

Ieviešanas periods (līdz 6 
mēnešiem),  

abonēšanas maksa par 
objektu mēnesī 

Pēc testa un ieviešanas 
perioda beigām, 

abonēšanas maksa par 
objektu mēnesī 

 
BEZMAKSAS 

 
0.07 EUR + PVN 

 
0.15 EUR + PVN 

 
Ko mēs piedāvājam Jūsu pašvaldībai: 
Dokumentu aprites uzlabošanai: 

- Automatizācija dokumentu un datu apmaiņai, ar ārējiem pakalpojumu 
sniedzējiem, pakļautībā esošām komunālo pakalpojumu komercsabiedrībām un 
pilsētas iedzīvotājiem, vienotā platformā. 

- Visu ar pilsētas nekustamo īpašumu saistīto dokumentu aprite Internet vidē: 
pirkuma/pārdošanas līgumi, juridiskie jautājumi, darījumu dalībnieku pārbaude 
publiskajos reģistros, datu apmaiņa ar valsts reģistriem vienotā vidē. 

- Darbu lapas un padarīto darbu atskaišu automatizācija ārējiem pakalpojumu 
sniedzējiem, klientu apkalpošanas līmeņa uzlabošana izmantojot mūsdienīgus 
risinājumus. 

- Datu apmaiņas automatizācija ar lielākajām valsts kredītinformācijas datubāzēm 
– Kredītinformācijas biroju (Kib.lv) un CreditReform.lv, kas palīdz samazināt 
debitoru saistības par neapmaksātiem rēķiniem līdz 30%. Risinājuma ieviešanai 
nav jāmaina tekošajā brīdī lietotā grāmatvedības sistēma. Šobrīd piedāvājam 
integrāciju ar Visma Horizon, Tilde Jumis, FastSoft 1C:Namu pārvalde, ZZDats un 
BatSoft risinājumiem. 
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Maksājumu apstrādē: 

- Pašvaldības un padotībā esošo komunālo pakalpojumu sniedzēju, kā arī īres 
rēķinu apmaksas automatizācija (viens centralizēts rēķins katram objektam) 
izmantojot banku norēķinu kartes un SEPA maksājumus.  

- Naudas plūsmas paātrināšana pakalpojumu sniedzēja virzienā no 3-4 nedēļām 
(vidēji šobrīd) līdz 3-4 dienām pēc rēķina izrakstīšanas dienas, maksājumu 
veikšanas laika samazinājums līdz piecām reizēm. 

- Automātiska datu apmaiņa par veiktajiem maksājumiem ar esošo grāmatvedības 
risinājumu. 

 
Skaitītāju un dažādu sensoru risinājumi: 

- Pašu veidots risinājums datu nolasīšanai visu veidu skaitītājiem. Neprasa esošo 
skaitītāju obligātu nomaiņu un der 75% esošo skaitītāju modeļiem. 

- Risinājumu Eiropas Komisijas energoefektivitātes projekta 50001SEAPS prasību 
izpildes nodrošināšanai. 
 

Papildus tam mēs piedāvājam: 

– Tiešos savstarpējos paskaitījumus (dzīvokļa īpašnieks/īrnieks, īpašnieks/pircējs), 
darījumu kontus darījumu veikšanai Internet vidē 
Nodokļu pārvaldību un apmaksas automatizāciju (valsts un pašvaldību iestādēm) 
 

Mūsu servisam izteikuši interesi pievienoties: 

- Vairāku pilsētu un novadu domes (Talsi, Limbaži, Saldus, Ogre, Salaspils, 
Ventspils, Rīga, Ķekava) un to pakļautībā esošie komunālo pakalpojumu sniedzēji 
(Valsts Nekustamie Īpašumi VAS, Rīgas Nami SIA, Namsaimnieks SIA, Limbažu 
komunālserviss SIA, Talsu Ūdens SIA, Talsu Namsaimnieks SIA, Ozolnieku KSDU 
SIA un citi) 

- Ārējie pakalpojumu sniedzēji (Lattelecom SIA, Latvenergo AS, Apsardzes Alianse 
SIA, Euroled SIA, Istabai SIA, Balticom AS un citi) 

Mūsu darbības drošības pasākumu ievērošanai: 
 
Lai nodrošinātu pilnvērtīgu atbildību mūsu klientu priekšā gan par izstrādātā risinājuma 
nekļūdīgu darbību, gan lai samazināt iespējamos IT riskus gala lietotājiem, esam 
noformējuši profesionālās civilās atbildības un IT risku apdrošināšanas polisi no 
pasaules mēroga apdrošināšanas kompānijas – Lloyds of London – uz apdrošināšanas 
summu 1 milj. GBP.  
 
Esam reģistrēti arī kā personas datu operators Lietuvas Datu valsts inspekcijā ar 
reģistrācijas numuru P7248. 
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Ja Jūs esiet ieinteresēti mūsu sniegto pakalpojumu klāstā, kā arī vēlaties pievienoties 
mūsu laimīgo klientu lokam, izmēģinot mūsu risinājumu bez papildus saistībām testa 
periodā – lūgums sazināties ar mums un mēs būsim priecīgi Jums palīdzēt. 
 
Pielikumā Jūs atradīsiet mūsu pakalpojumu un uzņēmuma prezentāciju Jūsu 
informācijai. 
 
Kontaktu informācija sadarbības uzsākšanai: 

- Aleksandrs Zelinskis, SIA “Rention” valdes priekšsēdētājs 
Tālr. +371 20 470 482, e-pasta adrese a@rention.com  

- Maksims Balzeris, SIA “Rention” pārdošanas daļas vadītājs,  
Tālr. +371 29 806 036, e-pasta adrese mb@rention.com 

- Edgars Ķiecis, SIA “Rention” pārdošanas daļas pārstāvis, 
Tālr. +371 29 471 441, e-pasta adrese ek@rention.com 

 

Iepriekš pateicos par Jūsu veltīto laiku! 
 

 

 
 
Ar cieņu,  
 
 
SIA “Rention” 
valdes priekšsēdētājs      Aleksandrs Zelinskis 

 


