Lai līst vissiltākais lietus,
Visdzidrāko rasu dod rīts,
Un kaut ko no saulgriežu brīnuma,
Lai katrs paņem sev līdz!
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Administrācijas
darba laiks:
P
O
T
C
P

8:00 - 18:00
8:00 - 17:00
8:00 - 17:00
8:00 - 17:00
8:00 - 16:00
Pārtraukums
12:00 - 13:00

Kases
darba laiks:
P
O
T
C
P

8:00 - 17:30
8:00 - 16:30
8:00 - 16:30
8:00 - 16:30
8:00 - 15:30
Pārtraukums
11:30 - 13:00

Kontaktinformāciju var iesniegt sekojošā veidā:
1. aizpildot iesniegumu SIA “Ogres Namsaimnieks” Klientu
apkalpošanas un attīstības nodaļā (Mālkalnes prospektā 3,
Ogrē, Ogres novadā, LV-5001);
2. nosūtot informāciju uz e-pasta adresi
info@ogresnamsaimnieks.lv;
3. autorizējoties klientu portālā e.ogresnamsaimnieks.lv un
norādot informāciju sadaļā “Uzstādījumi”.

Jauna mājas lapa un klientu portāls
e.ogresnamsaimnieks.lv
no 2019.gada 17.maija
SIA “Ogres Namsaimnieks” informē, ka no
2019. gada 17.maija darbojas jaunā mājas lapa. SIA “Ogres
Namsaimnieks” mājas lapas adrese paliek nemainīga –
www.ogresnamsaimnieks.lv. Līdz ar jaunās mājas lapas atklāšanu,
sācis darboties arī klientu portāls – e.ogresnamsaimnieks.lv
(turpmāk tekstā – Portāls).
Portāls SIA “Ogres Namsaimnieks” klientiem (dzīvokļu
īpašniekiem) piedāvā:
1. apskatīt komunālo pakalpojumu rēķinus un veiktos
maksājumus;

SIA “Ogres Namsaimnieks” aicina klientus iesniegt
aktuālo kontaktinformāciju!
SIA “Ogres Namsaimnieks” aicina klientus iesniegt
savu aktuālo kontaktinformāciju (tālruņa numuru, e-pasta
adresi), lai nepieciešamības gadījumā (piemēram, avārijas
situāciju novēršanai, paziņojumu nosūtīšanai) varētu savlaicīgi
sazināties.

2. nodot aukstā un karstā ūdens patēriņa skaitītāju rādījumus,
aplūkot to rādījumu vēsturi un informāciju par ūdens
patēriņa skaitītājiem;
3. apskatīt SIA “Ogres Namsaimnieks” paziņojumus;
4. apskatīt daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas lietu;
5. citas iespējas.

Reģistrēšanās Portālā ir iespējama šādi:
1. aizpildot reģistrācijas iesniegumu klātienē SIA “Ogres
Namsaimnieks” Klientu apkalpošanas un attīstības nodaļā
(Mālkalnes prospektā 3, Ogrē, Ogres novadā, LV-5001),
līdzi ņemot un uzrādot personu apliecinošu dokumentu;
2. nosūtot reģistrācijas iesniegumu, kas parakstīts ar
drošu elektronisko parakstu, uz e-pasta adresi
info@ogresnamsaimnieks.lv;
3. izmantojot Portālā norādīto banku autorizācijas iespējas
reģistrēšanās veikšanai.
Pieslēgšanās Portālam ir iespējama šādi:
1. izmantojot e-pasta adresi un paroli;
(Pieslēdzoties Portālam ir pieejamas šādas sadaļas: “Rēķini”,
“Skaitītāji”, “Adreses”, “Uzstādījumi”, “Paziņojumi”,
“Saziņa” un “Dokumenti”)
2. izmantojot norādīto banku autorizāciju.
(Pieslēdzoties Portālam ir pieejamas šādas sadaļas: “Rēķini”,
“Skaitītāji”, “Adreses”, “Uzstādījumi”, “Paziņojumi”, “Mājas
lieta”, “Saziņa” un “Dokumenti”)
SVARĪGA INFORMĀCIJA!
Tiem SIA “Ogres Namsaimnieks” klientiem (dzīvokļu
īpašniekiem), kuri bija reģistrējušies iepriekšējās mājas lapas
sadaļā “E-Ogresnamsaimnieks”, ir jāveic pārreģistrācija jaunajā
Portālā atbilstoši iepriekšminētajām iespējām.
SIA “Ogres Namsaimnieks” informē, ka šobrīd notiek
mājas lapas un Portāla atsevišķu sadaļu pilnveidošana. Aicinām
klientus būt saprotošiem šajā pārejas procesā un neskaidrību
vai jautājumu gadījumā vērsties SIA “Ogres Namsaimnieks”
(Mālkalnes prospektā 3, Ogrē, Ogres novadā, LV-5001),
zvanīt uz tālruņa numuru 65049114 vai sūtīt e-pastu uz
info@ogresnamsaimnieks.lv.

Ūdens patēriņa starpība un
ūdens patēriņa skaitītāju
rādījumu nodošana
SIA “Ogres Namsaimnieks” informē, ka dzīvojamās mājas
ūdens zudumi tiek aprēķināti saskaņā ar Ministru kabineta
2008.gada 9.decembra noteikumu Nr.1013 “Kārtība, kādā
dzīvokļa īpašnieks daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā norēķinās
par pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvokļa īpašuma lietošanu”
(turpmāk – Noteikumi) 19.punktu, kurš nosaka: “Ja veidojas
starpība starp mājas kopējā ūdens skaitītāja rādījumu un
dzīvokļu īpašumos ar skaitītājiem noteikto ūdens patēriņu,
ieskaitot arī avārijās un remontā nopludināto ūdens daudzumu
(turpmāk – ūdens patēriņa starpība), tiek veikts ūdens patēriņa
pārrēķins. Dzīvokļa īpašnieks ūdens patēriņa starpību sedz
atbilstoši atsevišķo īpašumu skaitam.”
Noteikumu 19.1 punktā ir ietverta ūdens patēriņa starpības
sadales kārtība gadījumos, ja dzīvokļu īpašnieku vainojamas
darbības vai bezdarbības dēļ nav bijis iespējams izmantot
noteikumos minēto ūdens patēriņa sadales veidu, ūdens
patēriņu nosakot ar skaitītāju. Šādā gadījumā noteikumi
nosaka, ka šāda dzīvokļa īpašnieka (dzīvokļu īpašnieku)
apmaksājamā daļa ir ūdens patēriņa starpība. Ja neviens no
dzīvokļu īpašniekiem dzīvojamajā mājā neatbilst Noteikumu
19.1 punktā norādītajiem četriem kritērijiem, ūdens patēriņa
starpība tiks aprēķināta visiem dzīvojamās mājas dzīvokļu

īpašniekiem, tai skaitā dzīvokļa īpašniekiem, kuri ir informējuši
pārvaldnieku par prombūtni.
Vienlaikus Noteikumu 28.punkts nosaka, ka, ja prombūtnes
dēļ dzīvokli neizmanto neviena persona un dzīvokļa īpašnieks
nevar iesniegt informāciju par ūdens skaitītāja rādījumu, nevar
veikt ūdens patēriņa skaitītāja verificēšanu vai nodrošināt
pārvaldniekam iespēju veikt attiecīgajā dzīvokļa īpašumā esošo
ūdens patēriņa skaitītāju pārbaudi, dzīvokļa īpašnieks par to
iepriekš informē pārvaldnieku.
Saskaņā ar Noteikumu 29.punktu - gadījumā, ja dzīvokļa
īpašnieks nav iesniedzis informāciju par ūdens patēriņa skaitītāja
rādījumu vai noteikumos minētajā kārtībā nav informējis par
prombūtni, pārvaldnieks aprēķina ūdens patēriņu atsevišķajam
īpašumam, ņemot vērā konkrētā atsevišķā īpašuma vidējo
ūdens patēriņu par pēdējiem trim mēnešiem, bet ne ilgāk kā
trīs mēnešus pēc kārtas.
Dzīvojamajai mājai piegādāto ūdens daudzumu uzskaita
centrālais skaitītājs pie ūdens pievada. Atsevišķu dzīvokļu
ūdens patēriņa skaitītāju rādījumi ar šā kopējā skaitītāja
rādījumu var nesakrist vairāku iemeslu dēļ, piemēram, dzīvokļu
īpašnieki neprecīzi nolasa un uzrāda skaitītāja datus, datus
nenolasa vienā laikā, skaitītājiem var atšķirties precizitāte,
atsevišķos gadījumos var būt arī tehniskie defekti cauruļvadu
sistēmā, kas rada ūdens zudumus.
Lai ūdens patēriņa starpība būtu pēc iespējas mazāka,
aicinām dzīvokļu īpašniekus skaitītāju rādījumus nodot
mēneša pēdējā dienā. Atgādinām, ka, precīzākai ūdens patēriņa
uzskaitei, ūdens patēriņa skaitītāja rādījumi jānodod, rakstot
ciparus aiz komata.
SVARĪGA INFORMĀCIJA!
Ūdens patēriņa skaitītāju rādījumus var nodot:
1. Aizpildot ūdens patēriņa skaitītāju rādījumu veidlapu
(ikmēneša rēķina apakšējais labais stūris) un ievietojot to
dzīvojamās mājas speciāli izveidotā ūdens patēriņa skaitītāju
rādījumu nodošanas kastītē. To var izdarīt, sākot no tekošā
mēneša 25.datuma līdz tekošā mēneša pēdējai dienai.
2. Elektroniski – reģistrējoties portālā
e.ogresnamsaimnieks.lv un ievadot rādījumus sadaļā
“Skaitītāji”. Datu iesniegšana elektroniski notiek, sākot no
tekošā mēneša 25.datuma līdz nākošā mēneša 01.datumam.
3. Datus par ūdens patēriņa skaitītāju rādījumiem var iesniegt
arī SIA “Ogres Namsaimnieks” (Mālkalnes prospektā 3,
Ogrē, Ogres novadā), ievietojot ūdens patēriņa skaitītāju
rādījumu veidlapu pirmajā stāvā pie ieejas durvīm speciāli šim
nolūkam paredzētā pastkastītē ar uzrakstu “Ūdens skaitītāju
rādījumi”, sākot no tekošā mēneša 25.datuma līdz nākošā
mēneša 01.datumam.
4. Elektroniski – informāciju par ūdens patēriņa
skaitītāju rādījumiem nosūtot uz e-pastu
skaititaji@ogresnamsaimnieks.lv, norādot klienta numuru,
adresi un individuālos ūdens patēriņa skaitītāju rādījumus.
To var izdarīt, sākot no tekošā mēneša 25.datuma līdz nākošā
mēneša 01.datumam.
Aicinām katru dzīvokļa īpašnieku rūpīgi nolasīt dzīvoklī
esošos ūdens patēriņa skaitītājus, lai dzīvojamajā mājā nerastos
ūdens zudumi.
Ja rodas kādas neskaidrības vai jautājumi par ūdens
skaitītāju rādījumu nodošanu, tad lūdzam konsultēties
Klientu apkalpošanas un attīstības nodaļā (Mālkalnes
prospektā 3, Ogrē, Ogres novadā, 2.stāvā, 30.kabinetā, tālruņa
numurs 65049114).

Kas jāzina pirms
remontdarbu uzsākšanas
dzīvoklī?
Dzīvokļa kosmētiskais remonts ir pats vienkāršākais
remonta veids, kas neskar siltumapgādi, ūdensapgādi,
kanalizāciju, siltumizolāciju, dzīvokļa plānojumu vai
starpstāvu pārsegumus, kā arī neparedz izmaiņas dzīvojamās
mājas ārējā izskatā. Šādam remontam atļaujas nav vajadzīgas
- līmēt tapetes, nomainīt grīdas segumu un nokrāsot griestus
katrs var pēc saviem ieskatiem.
Ja dzīvoklī tiek plānoti remontdarbi, kas maina telpu
plānojumu vai to lietošanas veidu, tad nepieciešama plānoto
darbu saskaņošana ar būvvaldi un attiecīgu dokumentu
iesniegšana, kā to paredz Ministru kabineta 2014.gada
2.septembra noteikumi Nr.529 “Ēku būvnoteikumi”. Pēc
būvdarbu veikšanas ir vajadzīga jauna telpu grupas kadastrālās
uzmērīšanas lieta jeb tehniskās inventarizācijas plāns, kā
dzīvokļu plānojumu joprojām dēvē sarunvalodā.
Tātad:
1. remontdarbu veikšana dzīvoklī būvvaldē nav jāsaskaņo, ja
tiek veikts kosmētiskais remonts, nemainot telpu lietošanas
veidu, nemainot telpu plānojumu, neskarot nesošās un
nenesošās konstrukcijas, neizmainot logu un durvju ailas,
nemainot skaņas izolāciju vai pārsegumus starp stāviem;
2. būvvaldē iesniedzama Apliecinājuma karte gadījumos,
kad tiek veikta vienkāršota atjaunošana (neskarot
nesošās būvkonstrukcijas, ēkas fasādi un koplietošanas
inženierkomunikācijas). (Piem., ja remonta gaitā ir
paredzēta pārplānošana, nojaucot vai izbūvējot kādu
nenesošu starpsienu);
3. būvvaldē iesniedzams Paskaidrojuma raksts, ja tiek mainīta
dzīvokļa vai telpu lietošanas veids, neveicot pārbūvi;
4. būvprojekts un būvatļauja nepieciešama, ja pārbūves
(kapitālā remonta) laikā tiek skartas nesošās konstrukcijas
vai elementi, kurus, lai atjaunotu būvi, paredzēts nomainīt
vai pastiprināt, jeb tie atrodas koplietošanas telpās. (Piem.,
ja būvniecības laikā paredzēta durvju ailes izbūve nesošajā
sienā vai koplietošanas inženierkomunikāciju pārbūve, vai
citi funkcionāli un tehniski uzlabojumi).
Sildelementus (radiatorus) dzīvoklī var mainīt bez
saskaņošanas ar būvvaldi, taču pirms tam ir jāvēršas pie
pārvaldnieka un jāsaņem tehniskie noteikumi.
Tāpat jāņem vērā, ka lielāku atjaunošanas vai pārbūves
darbu veikšanas gadījumā pirms to uzsākšanas jāsaņem arī
pārējo dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašnieku piekrišana, kuru
viņi dod, pieņemot atbilstošu dzīvokļu īpašnieku kopības
lēmumu kopsapulcē vai aptaujas veidā. Ja dzīvojamā māja
ir kopīpašums, tad iespējami gadījumi, kad ir vajadzīga visu
kopīpašuma īpašnieku piekrišana.
Pirms uzsākt dzīvoklī remontdarbus, pareizākais solis būtu,
ka par turpmāko rīcību un nepieciešamajiem saskaņojumiem
visa nepieciešamā informācija tiktu noskaidrota būvvaldē.
Par būvniecības noteikumu pārkāpšanu ir paredzēta
atbildība saskaņā ar Latvijas Administratīvo pārkāpumu
kodeksa 152.panta pirmo daļu, kas par būves renovāciju,
rekonstrukciju vai restaurāciju bez akceptēta projekta vai
būvatļaujas (izņemot gadījumus, kas minēti Vispārīgajos
būvnoteikumos) vai vienkāršotās renovācijas vai vienkāršotās
rekonstrukcijas noteikumu pārkāpšanu uzliek naudas sodu
fiziskajām personām no 70 līdz 700 eiro, bet juridiskajām
personām - no 280 līdz 4300 eiro.

Jāņem vērā, ka būvvaldes speciālisti var veikt kontroli,
apsekojot objektu remontdarbu laikā.

Par dūmu detektoru
uzstādīšanu dzīvokļos
Saskaņā ar Ministru kabineta 2016.gada 19.aprīļa
noteikumu Nr.238 “Ugunsdrošības noteikumi” 119.punktu no
2020.gada 01.janvāra viendzīvokļa objektu, daudzdzīvokļu
objekta dzīvokli un publisku objektu, kurā paredzēts
izmitināt gulēšanai līdz 10 cilvēkiem, jānodrošina ar autonomu
ugunsgrēka detektoru, kas reaģē uz dūmiem. Autonomo
ugunsgrēka detektoru var aizstāt ar automātisko ugunsgrēka
atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmu.
Galvenā atšķirība starp autonomajiem dūmu detektoriem
un automātiskajām sistēmām:
•Autonomie detektori ir atsevišķi stāvošas ierīces
(t.i., nav nepieciešami speciāli izbūves darbi), kurās vienā
korpusā ir apvienoti gan dūmu sensori, gan sirēnas, kas nav
savienotas vienotā sistēmā ar iespējamu pieslēgumu apsardzes
uzņēmumiem vai ugunsdzēsības dienestam. Šīs iekārtas ir
relatīvi lētas un arī to dārgāko modeļu cena ļoti reti pārsniedz
100 eiro.
•Automātiskās sistēmas sastāv no vairākiem dūmu
detektoriem, kas ir savstarpēji ar vadu vai bezvadu
savienojumiem sasaistīti vienotā sistēmā, iespējama atsevišķu
sirēnu izvietošana dažādās vietās, vienota vadības sistēma
ar iespējamu pieslēgumu apsardzes uzņēmumiem vai
ugunsdzēsības dienestam. Šī tipa iekārtas ir daudz drošākas,
jo strādā 24 stundas 7 dienas nedēļā, neatkarīgi vai telpu
īpašnieks sirēnu dzird vai nedzird (piemēram, neesot mājās),
kā arī iekārtas pašas paziņo apkalpojošajiem dienestiem par
kļūmēm to darbībā, bateriju izlādēšanos u.tml. Automātisko
sistēmu uzstādīšana ir ievērojami sarežģītāka un prasa
atsevišķu projektēšanas un izbūves darbu veikšanu. Šis
iekārtas ir ievērojami dārgākas, sākot no dažiem simtiem
līdz vairākiem tūkstošiem eiro, atkarībā no katras konkrētās
sistēmas sarežģītības pakāpes. Turklāt, izvēloties šādu sistēmu
izbūvi, jārēķinās ne tikai ar vienreizēju uzstādīšanas maksu, bet
arī ikmēneša abonēšanas maksu vairāku desmitu eiro apmērā,
ja šī tipa iekārtas tiek pieslēgtas centralizēti ugunsdzēsības
dienesta vai apsardzes uzņēmumu pultīm.
Iedzīvotājiem, kuri dūmu detektorus līdz 2020.gada
01.janvārim nebūs uzstādījuši, jārēķinās, ka Latvijas
Administratīvo pārkāpumu kodeksa 179.pants nosaka –
“par ugunsdrošības prasību pārkāpšanu uzliek naudas sodu
fiziskajām personām no trīsdesmit līdz divsimt astoņdesmit
euro, juridiskajām personām – no divsimt astoņdesmit līdz
tūkstoš četrsimt euro”.
Ugunsnelaimju gadījumā apdrošināšanas kompānijas,
veicot ekspertīzi, varēs konstatēt, ka īpašumā dūmu detektori
nav bijuši uzstādīti, līdz ar to būs pamats pilnībā atteikt
apdrošināšanas prēmiju izmaksu.
Ar detalizētu informāciju saistībā ar dūmu detektoru izvēli,
uzstādīšanu, apkopi un ieteikumiem, kā arī informāciju, kur
iegādāties dūmu detektorus, var iepazīties Valsts ugunsdzēsības
un glābšanas dienesta (turpmāk – VUGD) interneta vietnē
https://www.vugd.gov.lv.
* publikācijā izmantota VUGD sagatavotā informācija

Daudzdzīvokļu dzīvojamo
māju tehniskais stāvoklis
Būvniecības nozari uzraugošā Latvijas Republikas
Ekonomikas ministrija ir paudusi bažas par padomju laikā
būvēto sērijveida daudzdzīvokļu namu nesošo konstrukciju
un paneļus savienojošo elementu stiprību. Lielai daļai tipveida
ēku normatīvais kalpošanas beigu termiņš pienāks pēc 10 vai 15
gadiem, taču tas, ka pienācis normatīvā kalpošanas laika beigu
termiņš nenozīmē automātisku avārijas stāvokli un liegumu
ekspluatēt dzīvojamo māju.
Tipveida dzīvojamo ēku vidējais kalpošanas ilgums ir noteikts
Ministru kabineta 2010.gada 28.septembra noteikumos Nr.907
“Noteikumi par dzīvojamās mājas apsekošanu, tehnisko
apkopi, kārtējo remontu un energoefektivitātes minimālajām
prasībām”. Dzīvojamās ēkas atkarībā no to būvniecības veida
un izmantotajiem materiāliem iedalītas sešās grupās. Sērijveida
dzīvojamās mājas atbilst ceturtajai un piektajai grupai. Ceturtās
grupas ēkām kalpošanas ilgums noteikts 60, bet piektās – 70
gadu, taču jāņem vērā, ka ēkas kalpošanas ilgums atkarīgs no
būvniecības kvalitātes un ekspluatācijas apstākļiem. Lielākā

Avārijas dienests (diennakts), tai
skaitā elektroapgādes traucējumi

65022261
29805846, 67704525

65049114
Lietvede

info@ogresnamsaimnieks.lv
www.ogresnamsaimnieks.lv
Klientu portāls:
e.ogresnamsaimnieks.lv

Liftu avārijas dienests

Klientu apkalpošana

uzmanība jāpievērš dzīvojamo māju nesošajām konstrukcijām,
taču sliktā stāvoklī ir arī inženiertīkli, jo to kalpošanas laiks
ir daudz īsāks.
Dzīvokļu īpašniekiem jāatceras, ka viņi ir atbildīgi ne vien
par savu dzīvokli, bet arī mājas kopējo tehnisko stāvokli
un dzīvokļu īpašniekiem jāsāk domāt par darbiem, kurus
iespējams veikt dzīvojamās mājas konstrukciju stiprināšanai
un saglabāšanai.
Viens no veidiem, kā paildzināt dzīvojamās mājas kalpošanas
ilgumu ir, veicot komplekso renovāciju, tādā veidā pasargājot
ēkas ārsienas, jumtu un pamatus no iespējami mazākas
saskarsmes ar atmosfēru. Renovācijas ietvaros iespējams
nosiltināt pagraba pārsegumu, cokolu, fasādi, jumtu un
bēniņus, kā arī nomainīt logus, durvis un veikt pilnīgu apkures
sistēmas renovāciju.
SIA “Ogres Namsaimnieks” informē, ka šobrīd par
11 (vienpadsmit) dzīvojamām mājām ir saņemti pozitīvi
AS “Attīstības finanšu institūcijas Altum” atzinumi ēku
energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu veikšanai un
izsludināti atklāti konkursi par būvniecības darbu veikšanu,
lai tuvākajā laikā prezentētu piedāvātās dzīvojamās mājas
kompleksās renovācijas (būvniecības) cenas dzīvojamo māju
dzīvokļu īpašniekiem.
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Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
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