
 

 

 

 

   

PROGRAMMA 

1С: UZŅĒMUMS 8 

Namu pārvalde 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Komplekss risinājums 

 uzņēmumu automatizācijai 

 nekustamo īpašumu  

pārvaldīšanas  jomā 

    Programma „1С: Namu pārvalde 8” paredzēta uzņēmumu, 

kuri nodarbojas ar nekustamā īpašuma pārvaldīšanu, 

savstarpējo norēķinu uzskaites automatizācijai ar dzīvokļu 

īpašniekiem, nomniekiem un īrniekiem.  

Programma ļauj efektīvi pārvaldīt nekustamo īpašumu, 

nodrošinot pārvaldīšanas, grāmatvedības, vadības un 

administratīvās uzskaites uzdevumu risināšanu. Programma 

izstrādāta uz „1C: Uzņēmums” tehnoloģiskās platformas. 

Izstrādājot programmu „1C : Namu pārvalde”, tika apkopota 

veiksmīgas ekspluatācijas pieredze vairākās valsts un privatās  namu 

pārvaldēs.  

    PIELIETOŠANAS SFĒRA 

 Namu pārvaldes. 

 Iznomātāji. 

 Nekustamā īpašuma īpašnieki. 

 Kompānijas, kuras pārvalda nekustamo īpašumu. 

 Biznesa centri. 

 Tirdzniecības centri un tirgi. 

 



PROGRAMMAS PAMATPRINCIPI  

 Efektīva uzskaites un nekustamā īpašuma objektu pārvaldīšana.  

 Pilnas informācijas glabāšana par visiem objektiem, kuri atrodas uzņēmuma pārraudzībā, ar 

raksturojumiem par katru objektu: 

 izīrējamo telpu, māju un dzīvokļu saraksts,  

 iedzīvotāju dati, 

 informācija  par līgumiem. 

 Norēķinu dokumentu veidošana par norēķiniem ar iedzīvotājiem, par komumunāliem 

pakalpojumiem un par papildu pakalpojumu izmantošanu. 

 Rēķinu par komumunāliem pakalpojumiem un par papildu pakalpojumu izmantošanu apmaksas 

ievade. 

 Operāciju uzskaite par nekustamā īpašuma objektu apkalpošanu (ekspluatāciju). 

 
PROGRAMMAS GALVENĀS IESPĒJAS 

 SAVSTARPĒJO ATTIECĪBU UZSKAITE AR IEDZĪVOTĀJIEM UN PERSONĪGIE KONTI 

 Detalizētas uzskaites veikšana par juridiskām un fiziskām personām, ieskaitot nomniekus, 

dzīvojamām un nedzīvojamām telpām. 

 Savstarpējo attiecību uzskaite ar 

iedzīvotājiem:  

 līgumi; 

 statusa maiņa; 

 atvieglojumi; 

 tiesas prāvas; 

 sociālā palīdzība; 

 sarakste utt. 

 Personīgo kontu atvēršana un aizvēršana 

un to stāvokļa maiņa. 

 Informācija par dzīvojošiem 

iedzīvotājiem un viņu skaitu. 

 Visu operāciju, kuras jebkad 

tika veiktas ar konkrēto 

personīgo kontu, 

caurlūkošana. 

 Informācija par izmanto-

jamiem skaitītājiem šajā 

personīgajā kontā. 

 Personīgo kontu saraksta 

caurlūkošana ar dažādiem 

filtriem un atlasēm.  



DZĪVOJAMĀ UN NEDZĪVOJAMĀ FONDA UZSKAITE 

 Ēku raksturojumu glabāšana: stāvu skaits, kāpņu telpu skaits, lifta esamība, telpu daudzums, 

izīrējamo telpu daudzums, telpu veidi, informācija par skaitītājiem un to rādījumiem.  

 Telpu raksturojumu glabāšana: 

    telpu platības;  

 ziņas par telpu iedzīvotājiem; 

 ziņas par līgumiem, kas 

noslēgti ar iedzīvotājiem; 

 ziņas par  pakalpojumiem, 

kas sniegti iedzīvotājiem; 

 

 

 Iespējama individuālu papildu  

raksturojumu uzskaite. 

 

 

 NORĒĶINU PĀRVALDĪŠANA 

Aprēķini  

 Elastīga pakalpojumu noteikšana un to aprēķinu veidi. 

 Aprēķini par īri, komunāliem 

un pārējiem pakalpojumiem, 

ņemot vērā visas aprēķina 

īpašības, un aprēķini pēc 

normām, platībām, īrnieku 

skaita  ar individuālo tarifu 

izdalīšanas iespēju  pirmiem vai 

pēdējiem stāviem, kā arī ņemot 

vērā citas īpašības. 

 Aprēķins par pakalpojumiem ar 

individuālo un mājas (kopējo) 

uzskaites ierīču (skaitītāju) 

izmantošanu. 



 

 Soda naudas aprēķins. 

 Detalizēta informācija  

par visiem savstar-

pējiem norēķiniem par 

izvēlēto periodu. 

 Visu iedzīvotājiem 

esošo  atvieglojumu 

aprēķins un uzskaite.  

 

 

 Pārrēķini 

 Pēc nepilnīgas pakalpojumu sniegšanas rezultātiem. 

 Īslaicīgas nepieejamības rezultātā. 

 Pārējie pārrēķini. 

 Pakalpojumu apmaksa 

 Automatizēta ielāde no bankām 

par ienākušām pakalpojumu 

apmaksām. 

 Apmaksas sadalīšana starp 

pakalpojumiem. 

 Parādnieku atklāšana un 

analīze. 

 Paziņojumu par parāda esamību 

drukāšana  brīvā formātā. 

 PĀRSKATU VEIDOŠANA 

 Pārskats par īres maksas 

aprēķiniem. 

 Pārskats par  piedāvā-

tiem pakalpojumiem. 

 Pārskats par sniegtajiem 

pakalpojumiem. 

 Skaitītāju rādījumi par 

periodu. 

 Skaitītāju saraksts 

pārbaudei. 



PLĀNVEIDA UN FAKTISKĀS TĀMES APRĒĶINS 

 Plānveida un faktiskās izdevumu 

tāmes sastādīšana par mājām un 

namu pārvaldi kopumā. 

 Elastīga tāmes postenu  

konfigurēšanas shēma. 

 Plānu-fakta tāmes izpildīšanas 

analīze. 

 

 

 



 INFORMĀCIJAS APMAIŅA  MĀJAS LAPĀ  (WWW.E-NAMS.LV) 

 Iedzīvotaju skaitītāju rādījumu 

ievadīšana  un iepriekšējo 

rādījumu caurskatīšana. 

 Informācija par iedzīvotāju 

rēķiniem. 

 Informācija par rēķinu 

apmaksu. 

 

 

 

 Kvīts apmaksa par pakalpo-

jumiem. 

 Pieteikumu pieņemšana no 

iedzīvotājiem. 

 

 

 

 PIETEIKUMU UN DARBU IZPILDĪŠANAS PĀRVALDĪŠANA 

 Iedzīvotāju  iesniegumu, pieteikumu, sūdzību un priekšlikumu reģistrācija. 



 Pieteikumu steidzamības noteikšana un to gradācija pēc kategorijām. 

 Pieteikumu izpildīšanas plānošana un to  sadalīšana starp atbildīgiem meistariem. 

 Darbu izpildīšanas kontrole pēc pieteikumiem. 

 Darbu plānošanas iespējas.  

 Pieteikumu pārskatu veidošana. 

 Darbinieku darbu pārskatu veidošana. 

 SAVSTARPĒJO  ATTIECĪBU UZSKAITE AR PAKALPOJUMU PIEGĀDĀTĀJIEM 

 Piegādātāju sniegto pakalpojumu uzskaite. 

 Savstarpējo norēķinu uzskaite ar piegādātājiem. 

 No iedzīvotājiem saņemto maksājumu automātiska sadalīšana starp pakalpojumu 

piegādātājiem.  

 INTEGRĀCIJA AR PROGRAMMU „1C: GRĀMATVEDĪBA 8”  

 Standarta grāmatvedības un nodokļu uzskaite. 

 Materiālu uzskaite. 

 Naudas līdzekļu operāciju uzskaite. 

 Pamatlīdzekļu un nemateriālo aktīvu uzskaite. 

 Darba algas aprēķins. 

 Vairāku organizāciju saimnieciskās darbības uzskaite vienotajā bāzē. 



APKALPOŠANA 

 
Izstrādātāji vienmēr gatavi iet pretim lietotājiem un realizēt lielāko daļu priekšlikumu pēc 

iespējas īsākos termiņos.  Programmā ir vairāki pakalpojumu apmaksas  kvīts formu varianti, 

bet, ja lietotājam ir savas specifiskās formas, izstrādātāji piedāvā bezmaksas kvīts formas izstrādi 

pēc individuālā pasūtījuma. 

 

DEMONSTRĀCIJAS VERSIJA 

Pieejama bezmaksas programmas demonstrācijas versija, kura tiek piedāvāta  mājas lapā 

www.fastsoft.lv.  

 

 

 

Programmu var iegādāties  
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