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Reģistrācija
Lai pieslēgtos sistēmai, izmantojiet savu piešķirto līguma numuru un paroli.
Ja pieslēdzaties pirmo reizi, dodaties uz sadaļu KONTAKTI (http://rujienassiltums.lv/lv/kontakti/) un
pieprasiet savus pieejas datus (ieskaitot pieejas paroli) rakstot uz e-pastu vai zvanot.

Iesniegt rādījumus
Lai iesniegtu ikmēneša rādījumus, klikšķiniet uz pogas “IESNIEGT SKAITĪTĀJU RĀDĪJUMUS”
( http://rujienassiltums.lv/lv/pieslegties ).

Ar vienu Līguma numuru ir atļauti 5 nesekmīgi pieslēgšanās mēģinājumi 10 minūšu periodā.
Ja aizmirsāt paroli, dodaties uz sadaļu: http://rujienassiltums.lv/lv/aizmirsi-paroli
Pēc pieslēgšanās sistēmai (izmantojot Līguma nr. un piešķirto paroli), dodaties uz sadaļu
Iesniegt rādījumus.

Skaitītāju rādījumus var iesniegt no tekošā mēneša 28. datuma līdz nākošā mēneša 3.
datumam. Pārējos datumos rādījumu iesniegšanas forma ir neaktīva un rādījumus iesniegt NAV
ATĻAUTS.

Šajā sadaļā ir redzami visi klientam uzstādītie skaitītāji. Katram skaitītājam ir savs lodziņš,
kurā ir norādīti:
– skaitītāja tips (aukstais ūdens, apkure, kanalizācija);
– skaitītāja adrese vai atrašanās vietas apzīmējums;
– skaitītāja numurs;
– skaitītāja derīguma termiņš (ja līdz termiņa beigām atlikušas 30 un mazāk dienas, tas
iezīmējas dzeltenā krāsā. Ja termiņš ir beidzies, tas iezīmējas sarkanā krāsā);
– lauks, kur ievadīt pēdējo rādījumu;
– patēriņš, kas tiek automātiski aprēķināts tiklīdz pelēkajā laukā ievada pēdējo rādījumu.
Ievadot pēdējo mēneša rādījumu pelēkajā laukā, skaitītāja lodziņā var parādīties šādi
paziņojumi:
– Pēdējais rādījums ir mazāks par sākuma rādījumu (tas nozīmē, ka ir kļūda ievadot pēdējo
mēneša rādījumu, jo tas ir ievadīts mazāks nekā bija mēneša sākumā);
– Patēriņš ir lielāks par 25 m3 (brīdinājums, ka patēriņš pēdējā mēnesī pārsniedz 25 m3);
– Rādījums ievadīts korekti (paziņojums, ka rādījums ievadīts korekti).

Svarīgi!

Ja pēdējā mēnesī kādam skaitītājam patēriņš nav bijis un rādījumi ir tādi paši, kā
mēneša sākumā, tad pelēkajā ailē var ievadīt 0 (nulle). Nav nepieciešams meklēt mēneša sākuma
rādījumus , lai tos pašus ievadītu mēneša beigās.
Ja rādījumi par pēdējo mēnesi jau ir iesniegti, parādās šāds paziņojums:

Rādījumu arhīvs

Šajā sadaļā redzami visi vēsturiskie rādījumi (skaitītājs, rādījums sākumā/beigās, patēriņš)
sadalīti pa mēnešiem.

Mani dati

Šajā sadaļā ir iespējams labot datus:
– Reģ.nr./Pers.kods;
– Telefona nr.;
– E-pasts;
– Parole (lai izvairītos no kļūdām, parole jāievada divas reizes).
Līguma numuru nav iespējams labot. Šis ir unikāls numurs, lai pieslēgtos savam Rūjienas Siltums
klienta kontam.

Paziņojumi

Paziņojumu sadaļā parādās paziņojumi un jaunumi no Rūjienas Siltums administrācijas.

