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SOLLO LV SIA

Pakalpojums Rēķinu apmaksa «MAXIMA Latvija» SIA veikalu tīklā tika uzsākts jau 2009.gadā

Būtiski pieaugot Pakalpojuma popularitātei kā arī lai turpmāk nodrošinātu Pakalpojuma augsto kvalitāti, 2015. gadā 

«MAXIMA Latvija» SIA uzticēja Pakalpojuma administrēšanu «SOLLO LV» SIA

«SOLLO LV» SIA ir Finanšu un kapitāla tirgus komisijas (FKTK) licencēta maksājumu iestāde, kas no 2015. gada 1. 

oktobra sniedz bezkonta naudas pārveduma pakalpojumus ar pārstāvja «MAXIMA Latvija» SIA starpniecību

«SOLLO LV» SIA ir FKTK uzraudzībai pakļauto iestāžu sarakstā (http://www.fktk.lv/lv/tirgus-dalibnieki/maksajumu-

iestades/licencetas-maksajumu-iestades.html)

«SOLLO LV» SIA kā savus sadarbības partnerus jau ir izvēlējušies ne tikai lielākie komersanti kā «Latvenergo», 

«Lattelecom» un «LMT», bet arī daudzi pašvaldību uzņēmumi visā Latvijā

SOLLO LV SIA

"Abras", Ķekavas pagasts, Rīgas rajons, LV 2111, Latvija

Reģ.Nr. 40103762043

Tālr. / phone: +371 67892114
E-pasts / e-mail: pakalpojumi@sollo.lv

http://www.fktk.lv/lv/tirgus-dalibnieki/maksajumu-iestades/licencetas-maksajumu-iestades.html


PAKALPOJUMA SNIEGŠANAS SHĒMA

PAKALPOJUMA 

SNIEDZĒJS 

KLIENTS

Pakalpojuma Sniedzējs 

(pašvaldība) nosūta savam 

klientam rēķinu ar svītrkodu

Pieņemtos Maksājumus Maxima

veikalu tīklā SOLLO LV ne vēlāk kā
nākamajā darba dienā pēc 

maksājuma pieņemšanas, ieskaita 

Pakalpojumu Sniedzēja (Pašvaldības) 

bankas kontā

Klients ar Pakalpojuma sniedzēja 

rēķinu dodas uz kādu no Maxima

tīkla 154 veikaliem



PRIEKŠROCĪBAS

• Lētākā komisijas maksa Latvijā par viena rēķina apmaksu (0.50 EUR)

• Klientiem iespēja norēķināties gan ar bankas maksājumu kartēm, gan skaidrā naudā

• Par rēķiniem klienti var ērti samaksāt ikdienas iepirkšanās laikā, tiem nav jādodas uz maksājumu pieņemšanas vietu 

• Plašs veikalu tīkls visā Latvijā (vairāk kā 150 veikali) un ērts veikalu darba laiks (8:00 – 22:00) ir priekšrocība

klientiem, nemainot savus ikdienas paradumus, tai skaitā, veicot pirkumus arī brīvdienās

• Nauda un informācija par pieņemtajiem maksājumiem tiks nosūtīta uz Pašvaldības kontu kredītiestādē jau nākamajā 

darba dienā 

• Ieviešana un pieslēgšana MAXIMA veikalu tīklam ir BEZ MAKSAS!

• Priekšnosacījums – svītrkods uz rēķiniem



PAKALPOJUMA IZMANTOŠANA

Kas ir mērķauditorija

• Cilvēki, kas kaut kādu iemeslu dēļ nelieto modernās tehnoloģijas 

• Cilvēki, kas novērtē ērtības

• Cilvēki, kas taupa laiku  

• Cilvēki, kas dod priekšroku norēķiniem skaidrā naudā

Kāpēc šis pakalpojums ir aktuāls

• Banku filiāles paliek aizvien mazāk

• Bankomātu paliek mazāk (īpaši reģionos ārpus Rīgas)

• Banku pakalpojumi paliek dārgāki

• Alternatīvu ir ļoti maz (Latvijas Pasts – garas rindas)

• Veikalu darba laiki visbiežāk 8:00 – 22:00

• Pakalpojuma popularitāte pieaug – 30 jauni uzņēmumi 2018. gada 10 mēnešos



PROJEKTA BŪTĪBA

• 2017. gada septembrī tika izsūtītas vēstules 51pašvaldībai (MAXIMA reģionos) ar aicinājumu uz sadarbību

• 40% jeb 18 no 51 atzvanīja / interesējās un  ~10 pašvaldības vērsās pie saviem IT speciālistiem (SIA 

ZZDats) ar jautājumiem par pakalpojuma ieviešanas iespējām

• Vairāki uzņēmumi ir likvidējuši kasi. Maksājumu skaits būtiski pieaudzis

• Vairākās pašvaldībās informācija tika nosūtīta arī pašvaldību SIA 

• Šobrīd strādājam jau ar :

• ĀDAŽU NAMSAIMNIEKS

• BABĪTES SILTUMS

• BAUSKAS SILTUMS

• DAUGAVPILS SILTUMTĪKLI 

• DZĪVOKĻU KS IECAVA 

• GULBENES NAMI

• JK NAMU PĀRVALDE

• JUMIS (SIGULDA)

• JŪRMALAS SILTUMS

• KANDAVAS KP

• KOKNESES KP 

• KULDĪGAS SILTUMTĪKLI 

• ĶEKAVAS NAMI 

• LIELVĀRDES REMTE

• LIMBAŽU KOMUNĀLSERVISS

• LĪVĀNU DZKS

• LĪVĀNU SILTUMS

• MADONAS ŪDENS

• MĀRUPES KOMUNĀLIE PAKALPOJUMI

• OLAINES ŪDENS UN SILTUMS 

• PREIĻU SAIMNIEKS

• RĪGAS NAMU PĀRVALDNIEKS 

• RĪGAS PILSĒTBŪVNIEKS

• SALDUS NAMU PĀRVALDE

• TALSU NAMSAIMNIEKS

• TALSU ŪDENS

• VALGUMS-S (SALASPILS)



IEGUVUMI PAŠVALDĪBĀM 

• pakalpojuma pieejamība iedzīvotājiem ārpus pašvaldības kases darba laikiem

• ērtības iedzīvotājiem nemainot ikdienas paradumus

• iespēja pašvaldībām optimizēt izmaksas (kases)

• iespēja samazināt cilvēku plūsmu pašvaldību informācijas/pakalpojumu centros

• skaidras naudas darījumu samazināšanās 

• centralizēts/vienots risinājums šī projekta ietvaros 

• datu ielase pašvaldību grāmatvedības sistēmās



LĪGUMU SLĒGŠANA AR PAŠVALDĪBĀM

Dokumenti līguma noslēgšanai :

Klienta anketa

Pašvaldības nolikums

Paraksttiesīgās personas pilnvarojums (ja nav nolikumā)

Paraksttiesīgās personas apliecinoša dokumenta kopija (identifikācija klātienē)

Līgums (parakstīšana sapulču laikā Rīgā) jāparaksta vēlākais līdz 15.12.2018.

Par līguma slēgšanu kā arī citu jautājumu gadījumā lūdzu sazināties ar SIA SOLLO LV :  

tel. 67892114 pakalpojumi@sollo.lv

Edgars Kreigers – pakalpojumu pārdošanas speciālists edgars.kreigers@sollo.lv

Ilze Bišofa – direktore/valdes locekle ilze.bisofa@sollo.lv
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