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3 SOĻI 
EFEKTĪVAI DEBITORU 

KONTROLEI UZŅĒMUMĀ 

Debitoru kontrole ir  būtisks finanšu process katrā uzņēmumā. Ja klienti nemaksā 
rēķinus, Jūsu uzņēmumam trūkst apgrozāmo līdzekļu, un no tā cieš gan uzņēmuma 
pamatdarbība, gan attīstība. 

Tādēļ esam apkopojuši svarīgākos pieturas punktus un kontrolsarakstu ar soļiem 
un jautājumiem, kam ir jābūt sakārtotiem katrā uzņēmumā, lai efektīvi kontrolētu 
uzņēmuma naudas plūsmu un rēķinu apmaksu no debitoru puses. 



1. VEIDOJIET SKAIDRUS UN PĀRSKATĀMUS 
MAKSĀJUMU NOTEIKUMUS

Definējiet maksājumu noteikumus

Viens ir skaidrs - labākais ir tūlītēja samaksa. Labākais rēķins, ko varat 
izrakstīt, ir kases čeks. Uzņēmumiem, kas strādā ar juridiskām personām, 
nereti papildus cenai ir jāvienojas arī par pēcapmaksas noteikumiem. 
Uzņēmumiem, kam klienti ir privātpersonas, bieži vien ir lielāka iespēja 
diktēt apmaksas nosacījumus.

Apsveriet naudas plūsmu

Atslēga - apskatīt savu naudas plūsmu, jo ir svarīgi, lai jums pastāvīgi ir 
nauda uzņēmējdarbībai. Var radīt grāmatvediski ienesīgu biznesu, taču 
izaugsme kavēsies, ja sāks trūkt apgrozāmo līdzekļu. Lielākā daļa klientu 
meklēs labus nosacījumus, un šie nosacījumi var būt noteicošie darījuma 
īstenošanai. Vienmēr pastāvēs jautājums,  vai darījums  ir tā vērts? 

Ja pēcapmaksa ir norma jūsu nozarē, vienmēr pārbaudiet uzņēmumu un 
privātpersonu maksātspēju. Tam ir pieejami dažādi pakalpojumi un resursi.
Bet neaizmirstiet, ka neatkarīgi no novērtējuma svarīgākais ir, vai tiešām 
tiks samaksāts, tāpēc savu intuīciju ignorēt nevajag.

Cik ilgi jūs varat gaidīt?

Ja jūsu prece/pakalpojums ir ievērojami labāks par konkurentu piedāvājumu, 
varat atļauties jūsu uzņēmumam izdevīgākus apmaksas noteikumus. 
Savukārt, ja jūsu prece/pakalpojums ir līdzvērtīgs, tad, lai iegūtu vairāk 
klientu, jums, iespējams, jāapsver dāsnāki nosacījumi. Esiet piesardzīgi 
attiecībā uz uzņēmumiem, kas jūs var izmantot, lai uzlabotu sava biznesa 
naudas plūsmu, pārdodot jūsu preces, paņemot naudu un pēc tam 
aizkavējot jums maksājumu. Īpaši tas attiecas uz jauniem uzņēmumiem. 
Motivējoša politika būtu rēķinā iekļaut atlaides, ja samaksa tiek veikta ātrāk, 
tad klienti, kam ir laba likviditāte, izvēlētos iegūt labāku cenu, samaksājot 
ātrāk.



Apmaksas nosacījumi katrā rēķinā 

Skaidri norādiet atrunātos pēcapmaksas noteikumus līgumos, to  
pielikumos, e-pastos un rēķinos. Tie nedrīkst kļūt par diskusiju jautājumu.

Informējiet visus darbiniekus (ieskaitot tirdzniecības pārstāvjus) par 
maksājuma noteikumiem

Jo automatizētāka ir jūsu rēķinu izrakstīšanas sistēma, jo vieglāk tas 
panākams. Jo vairāk manuālu operāciju rēķinu izrakstīšanas procesā, jo 
lielāka iespēja rasties gan netīšām, gan tīšām kļūdām. Galvenokārt palīdziet 
darbiniekiem saprast, kāpēc ir nepieciešamas maksājumu (un citas) 
procedūras. Apsverot, kā likt darbiniekiem ievērot procedūras, paturiet  
prātā sekojošo: ja darbinieki jūsu procedūras uztver kā nevajadzīgas vai  
liekas, viņi tās neuztvers nopietni. Darbiniekiem ir jāsaprot, ka viņiem algu 
un prēmijas faktiski maksā klienti un  tām ir tieša saistība ar uzņēmuma 
naudas plūsmu. Padariet maksājumu noteikumus viegli pieejamus, burtiski, 
viena klikšķa attālumā.



2. SAKĀRTOJIET MAKSĀJUMU 
KONTROLI UZŅĒMUMĀ  

Veiciet kredītriska pārbaudi visiem svarīgajiem klientiem

Pirms kredīta piešķiršanas klientam (gan privātpersonai, gan uzņēmumam), 
ieteicams pārbaudīt potenciālā klienta kredītvēsturi, piemēram,  
www.kib.lv. Sliktu kredītvēsturi var izmantot kā norādi, ka persona vai 
uzņēmums, kas meklē kredītu, var neatmaksāt parādu savlaicīgi vai vēl 
ļaunāk. Veicot kredīta pārbaudi, jūs varat novērtēt riska līmeni, kas saistīts 
ar kredīta pagarināšanu, un tas var palīdzēt jums izlemt, vai kredīta 
pagarināšanas priekšrocība ir riska vērta. Nav jāpārtrauc attiecības sliktas 
kredītvēstures dēļ. Jūs vienmēr varat apsvērt alternatīvu maksājumu 
stratēģiju, piemēram, priekšapmaksu vai vadītāja personīgu garantiju.

Sagrupējiet klientus pēc kredītriska 

Nav obligāti jāveido pašiem savu kredītriska novērtējumu, jo 
kredītinformācijas pakalpojumu uzņēmumi to jau dara jūsu vietā. Jūsu 
darbs ir to interpretēt. Vienkāršoti var sadalīt klientus 3 grupās pēc “luksofora 
principa”, piemēram:

1. Zaļš – visdrošākie, tātad visizdevīgākie kredītnosacījumi, 
ko jūsu uzņēmums var atļauties;

2. Dzeltens – vidēji droši, tiek pielietoti ierobežojumi summai 
un/vai maksājuma termiņam;

3. Sarkans – riskanti, tiek piemērota priekšapmaksa vai 
dažos gadījumos var arī pielietot ķīlas ņemšanu.



Nosakiet kredītlimitu katram klientam 

Kredītlimita noteikšanai ir vairāki faktori:

• Kredītriska samazināšana. Tā kā kredītlimitu izveides procesam ir 
nepieciešams rūpīgs klienta kredītspējas novērtējums, tas relatīvi 
garantē pietiekamu klienta maksātspēju.

• Ātrāks pārdošanas process. Kredītlimita noteikšana paātrina 
pārdošanas procesu, jo aizņēmējam nav jāveic apstiprināšanas 
process katram kredīta pirkumam.

• Konkurence. Kredītlimita summu nosaka, salīdzinoties ar 
konkurentiem. 

Ja sākotnējo pasūtījumu ir maz, laiks un izmaksas kredītītspējas 
noskaidrošanai var būt nepamatoti. Var noteikt automātiskus pēcapmaksas 
noteikumus visiem pasūtījumiem, kuru summa nesasniedz noteiktu 
robežu. Pirmie nelielie pasūtījumi var būt izmēģinājuma sūtījumi, kas var 
radīt ilgtermiņa, ienesīgas attiecības.

Vai jūsu sistēma izseko klientu neatmaksātos kredītus un ziņo, kad 
ir sasniegts limits? 

Automatizācija ir būtiska sekošanas sistēmas iezīme. Alternatīvs variants ir 
regulāri atkarībā no biznesa apjomiem (reizi dienā/nedēļā) ģenerēt failu vai 
izdruku ar klientu nosacījumiem un limitiem, kas būtu tā personāla rīcībā, 
kas pieņem un izsniedz pasūtījumus.



Veidojiet procedūras maksājumu noteikumu ievērošanai un regulāri 
sūtiet atgādinājumus

Efektīvāk ir darboties proaktīvi. Daudzi uzņēmumi automatizē 
atgādinājumus, kas tiek izsūtīti elektroniski. Šeit arī nepieciešams noteikt 
samērīguma politiku, lai kārtīgi maksājošiem klientiem šie ziņojumi nebūtu 
uzmācīgi. Šādus atgādinājumus, iespējams, var ieslēgt tikai, ja klientam 
ir atkārtoti dažu dienu kavējumi. Daži klienti, savukārt, varbūt pat būs 
pateicīgi, ja viņiem laicīgi pienāks atgādinājums.
Jebkurā gadījumā ir ieteicams to darīt vai nu automātiski vai personīgi sūtot 
īsziņas, e-pastus,  vai zvanot.

Ieviesiet  politikas  un procedūras preču atgriešanai maksājumu 
kavējumu gadījumos?

Efektīvi ir ieviest preču atgriešanu kā standarta noteikumu, ja maksājums 
netiek veikts laikā. Vēl efektīvāka ir fiziska ierašanās pie juridiska klienta 
noteiktu laiku pēc apmaksas termiņa. To var veikt gan jūsu uzņēmuma 
tirdzniecības vai loģistikas aģenti, gan arī nolīgts ārpakalpojumu uzņēmums.

Vai jūsu uzņēmumā darbojas pilns piedziņas process maksājumu 
saņemšanai?

Pilns maksājumu kontroles process ietver klientu kredītriska pārbaudi, 
maksātspējas monitoringu, atgādinājumus par maksājumu termiņiem, 
parādu ārpustiesas piedziņu, parāda datu ievietošanu publiskajos reģistros, 
preču atgūšanu un parādu piedziņu tiesvedībā.



3. STIPRINIET 
KLIENTU ATTIECĪBAS 

Regulāri tiecieties ar klientiem

Tas palīdzēs jums izprast viņu biznesa prasības un finansiālo stāvokli. 
Jebkura ziņa par izmaiņām var kaut ko nozīmēt, tāpēc nekautrējaties 
izjautāt detalizētāk, tas var aiztaupīt rūpes nākotnē.

Vai jūsu uzņēmumā pastāv sistēma, kas ievāc ziņas par klientiem, to 
maksātspēju?

Klientu kredītpārbaudes veikšana visiem potenciāli jaunajiem klientiem nav 
tikai laba prakse - tā faktiski ir būtiskākā sastāvdaļa, lai pārliecinātos, ka jūsu 
uzņēmuma kontā ienāk nauda, kas nepieciešama darbības turpināšanai. 
Automātisks klientu monitorings nemaksā dārgi, un tas palīdz pieņemt 
informētus lēmumus. 

Regulāri pārskatiet maksājumu politiku katram klientam

Vai kredītnoteikumos tiek ņemtas vērā situācijas, kad produkti vai 
pakalpojumi netiek nodrošināti kā paredzēts (atgrieztās preces)?

Vai jūs zināt, kādi ir jūsu maksājumu noteikumi salīdzinājumā ar normu 
nozarē?



Apverot iepriekšminētos faktorus, jūs nodrošināsieties ar visveiksmīgāko  
maksājumu noteikumu īstenošanu savā uzņēmumā. 

Taču ja paši netiekat galā ar rēķinu nemaksātājiem, uzticiet parādu piedziņu 
profesionāļiem. 

Pilna parādu piedziņa 
No maksājuma atgādinājuma klientam (ieskaitot pirmstiesas parādu 
piedziņu) līdz pilnai parāda piedziņai no parādnieka, nepieciešamības 
gadījumā neizslēdzot tiesvedības procesu. 

Poblemātisko aktīvu pārvaldīšana 
Pirmstiesas parādu piedziņa, īpašumu atgūšanu, tiesvedība, apgrūtināto 
aktīvu pārvaldīšana, juridiskie pakalpojumi, kā arī kustamo aktīvu 
pārdošana un uzglabāšana. 

Šāds visaptverošs piedāvājums būtiski ietaupa klientu laiku, un Latvijā to nodrošina 
tikai “Conventus”.

Uzticība ir viena mūsu uzņēmuma pamatvērtībām. Esam atzinīgi novērtēti vairāku 
vadošo banku un apdrošināšanas kompāniju drošības pārbaudēs. Mēs savus datus 
nododam AS “Kredītinformācijas Birojs” (KIB). Izmantojam arī apjomīgu parādnieku 
datu bāzi, kas veidota 18 gadu garumā kopš uzņēmuma dibināšanas.

“Conventus” strādā ar kavēto maksājumu atgūšanu arī ārzemēs. Parādu atgūšanu 
nodrošinām, sadarbojoties ar 22 aģentūrām un 184 starptautiskiem aģentiem. Lieta 
tiek administrēta pēc attiecīgās valsts jurisdikcijas un attiecīgās valsts valodā.

Uzziniet vairāk par “Conventus” piedāvātajiem pakalpojumiem un piesakieties 
sarunai https://conventus.lv/ 

Ausekļa iela 1 – 5, Rīga, LV-1010 
Nulpes iela 27b, Latvija, LV-1063

info@conventus.lv              67800590 

Agris Raciborskis, 
SIA “Konsultatīvā sabiedrība 

“Conventus”” komercdirektors

“Ja bizness ir 
dinamisks, tajā 
vienmēr pastāv 
riska procents. 

No 100 klientiem 
vienmēr atradīsies 

kāds, kurš 
nesamaksās.”  

KĀ VAR PALĪDZĒT 
CONVENTUS? 




