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Sabiedrības ar ierobežotu atbildību 
“Ogres Namsaimnieks” 

REKVIZĪTI

Nosaukums: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību 
“Ogres Namsaimnieks” 
Vienotais reģistrācijas numurs: 40103941081
PVN maksātāja numurs: LV40103941081
Juridiskā adrese: Mālkalnes prospekts 3, Ogre, Ogres 
novads, LV-5001
Kontu numuri:
• AS “SEB banka” LV49UNLA0050023459710
• AS “Swedbank” LV50HABA0551045291909
• AS “Citadele banka” LV26PARX0017089555555
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Pārtraukums
12:00 - 13:00

Saziņas iespējas
•  Zvanot uz Klientu apkalpošanas nodaļas tālruņa numuru 

65049114 vai informatīvā tālruņa numuru 65049100;

• Par jautājumiem, kas saistīti ar komunālo pakalpojumu 
rēķiniem, zvanot uz Finanšu nodaļas tālruņa numuru 
65049109;

• Sazinoties ar SIA “Ogres Namsaimnieks” speciālistiem, 
zvanot vai rakstot uz e-pastu. Kontaktinformācija 
pieejama www.ogresnamsaimnieks.lv/darbinieki/;

• Rakstot uz info@ogresnamsaimnieks.lv;

• Izmantojot sadaļu “Saziņa” klientu portālā 
e.ogresnamsaimnieks.lv (vispārīgiem jautājumiem).

Iesniegumus papīra formātā, kas adresēti 
SIA “Ogres Namsaimnieks”, iespējams iesniegt, ievietojot 
tos pasta kastītē Mālkalnes prospektā 3, Ogrē (1. stāvā).

Iesniegt iesniegumus pasta kastītē Mālkalnes  
prospektā 3, Ogrē, un sazvanīt administrācijas darbiniekus 
iespējams darba laikā:

Plānotie darbi dzīvojamās mājās 
2022. gadā 

SIA “Ogres Namsaimnieks” pārvaldīšanā esošo daudzdzīvokļu 
dzīvojamo māju uzturēšanas darbu plāni 2022. gadam stājās spēkā š. g. 
1. janvārī. Lai varētu realizēt darbu plānos iekļautos darbus un noslēgt 
līgumus ar ārpakalpojumu sniedzējiem par darbu veikšanu, norit 
publisko iepirkumu organizēšana šajā gadā veicamajiem dzīvojamo 
māju uzturēšanas darbiem.

Inženierkomunikāciju nomaiņa
Kā prioritāte veicamo darbu sarakstā ir inženierkomunikāciju 

nomaiņa, un šos darbus šogad kopumā plānots veikt 43 dzīvojamās 
mājās. Lielākajā daļā māju plānots veikt stāvvadu nomaiņu, jo tie ir veci 
un nokalpojuši, bieži plīst, radot dzīvokļu īpašniekiem gan neērtības, 
gan neparedzētus tēriņus. Veco stāvvadu nomaiņa ir būtisks uzturēšanas 
darbs, kas prasa ievērojamus finanšu ieguldījumus, tomēr ilgtermiņā 
pasargā dzīvokļu īpašniekus no avārijas situācijām. 

• Aukstā, karstā ūdensapgādes, recirkulācijas un kanalizācijas 
sistēmu stāvvadu maiņa (visi nosauktie darbi vai daļa no tiem 
saskaņā ar attiecīgās dzīvojamās mājas uzturēšanas darbu plānu). 
Darbus plānots veikt: Ausekļa prospektā 2a, 16, Bērzu alejā 4, 
8a, 10, Draudzības ielā 12, Grīvas prospektā 13, Jaunatnes ielā 4, 
Mālkalnes prospektā 22, 27, 29, Skolas ielā 7, 9, Tīnūžu ielā 16, 20, 
Vidus prospektā 16a, Zilokalnu prospektā 10, Ogrē.

• Aukstā, karstā ūdensapgādes un recirkulācijas sistēmu guļvadu 
maiņa (visi vai daļa no nosauktajiem darbiem atkarībā no adreses). 
Darbus plānots veikt: Grīvas prospektā 4, 6a, 23, Jaunatnes ielā 2, 
Parka ielā 1b, Skolas ielā 11, Tīnūžu ielā 12, 13, 16, 18, Turkalnes 
ielā 3, 13, Vidus prospektā 20, Ogrē.

• Kanalizācijas sistēmas guļvadu maiņa. Darbus plānots veikt: 
Ausekļa prospektā 8, Mālkalnes prospektā 18, Ogrē.

Daļā augstāk nosaukto adrešu papildus stāvvadu vai guļvadu 
maiņai tiks veikti arī citi darbi, tādi kā stāvvadu izolēšana, esošās 
izolācijas atjaunošana, stāvvadu posmu maiņa, ūdensapgādes sistēmas 
ievadventiļu maiņa dzīvokļos, ugunsdrošības manšešu uzstādīšana 
u.  c. Šādi uzturēšanas darbi bez stāvvadu vai guļvadu maiņas tiks 
veikti dzīvojamās mājās Ausekļa prospektā 5, Grīvas prospektā 7, 21, 
Mālkalnes prospektā 33, Meža prospektā 11, Parka ielā 1a, Rīgas ielā 6 
un Skolas ielā 1b, 5, 16, 17, Ogrē.



Plašāka informācija par plānotajiem darbiem katrā 
dzīvojamā mājā un to izmaksām (kontroltāmes) 
atrodama SIA  “Ogres  Namsaimnieks” klientu portāla 
e.ogresnamsaimnieks.lv sadaļā “Dokumenti”, kas pieejama arī 
mobilajā lietotnē “WebNAMS App”.

Svarīgi!
Lai būtu iespējams veikt plānotos remontdarbus, var būt 

nepieciešams piekļūt koplietošanas inženierkomunikācijām 
dzīvokļos un pagrabtelpās. Lūdzam iedzīvotājus 
nepieciešamības gadījumā nodrošināt piekļuvi! Pienākums 
nodrošināt piekļuvi darbu veikšanai noteikts Dzīvokļa 
īpašuma likuma 10. pantā.

Projektēšanas darbi
Šogad vairākām SIA “Ogres Namsaimnieks” pārvaldīšanā 

esošām dzīvojamām mājām plānots izstrādāt būvdarbu 
projektus, pamatojoties uz iepriekš veiktajiem tehniskās 
apsekošanas atzinumiem par ēku tehnisko stāvokli. Līguma 
slēgšanas tiesības projektu izstrādei ieguvis publiskā iepirkuma 
uzvarētājs – projektētājs SIA “SILTIE NAMI”.

• Dzīvojamām mājām Ausekļa prospektā 9, Grīvas 
prospektā 29, Mālkalnes prospektā 20 un Skolas ielā 10, 
Ogrē, tika veikts plaisu monitorings, kurā secināts, ka 
nepieciešams pastiprināt ēku konstrukcijas, lai novērstu to 
tālāku deformēšanos. Šogad minētajām mājām paredzēts 
izstrādāt būvprojektus keramisko ķieģeļu mūra šķērssienu 
nostiprināšanai, uzstādot tērauda savilcējus. Līdzīgs 
risinājums jau ir īstenots dzīvojamai mājai Mālkalnes 
prospektā 9, Ogrē.

• Dzīvojamām mājām Mālkalnes prospektā 16 un 24, Ogrē, 
plānots izstrādāt būvniecības ieceres dokumentāciju cokola 
siltināšanai. Dzīvojamai mājai Mālkalnes prospektā  24, 
Ogrē, projekts paredzēts arī drenāžas sistēmas atjaunošanai.

• Dzīvojamām mājām Vidus prospektā 20 un Zilokalnu 
prospektā 10, Ogrē, paredzēts izstrādāt apliecinājuma 
kartes lodžiju atjaunošanai. Projekta ietvaros katrai ēkai 
jāizstrādā lodžiju aizstiklošanas risinājums gadījumiem, ja 
atsevišķi dzīvokļu īpašnieki vēlēsies tās aizstiklot.

Elektroinstalācijas remontdarbi
Elektroinstalācijas remontdarbus plānots veikt 28 

dzīvojamās mājās, kuru kāpņu telpās, pagrabā vai bēniņos tika 
konstatēti elektroinstalācijas defekti.

• Elektrības stāvvadu nomaiņu plānots veikt dzīvojamās 
mājās Bērzu alejā 4, Mālkalnes prospektā  18, 20, 27, Meža   
prospektā 15, Turkalnes ielā 1a, 3 un Zilokalnu   
prospektā 18, Ogrē.

• Pagraba elektroinstalācijas remontdarbus plānots veikt 
dzīvojamās mājās Ausekļa prospektā 6, 7a, 7b, Celtnieku 
ielā 6, Grīvas prospektā 6, Jaunatnes ielā 2, 4, Mālkalnes 
prospektā 14, 16, 18, 27, Skolas ielā 1b, 10, 15, Tīnūžu 
ielā 10, Turkalnes ielā 1, Upes prospektā 22 un Vidus 
prospektā 16a, Ogrē.

• Kāpņu telpu elektroinstalācijas remontdarbus plānots 
veikt dzīvojamās mājās Meža prospektā 3 un Upes 
prospektā 5, Ogrē.

Jumta seguma nomaiņa Zilokalnu 
prospektā 18

Apjomīgs darbs plānots Zilokalnu prospektā 18, Ogrē, 
kur pilnībā jānomaina jumta segums, lai atrisinātu regulārās 

problēmas ar jumta sūcēm, kuru rezultātā tiek nolieti bēniņi 
un jāveic ārpuskārtas remontdarbi.

Šogad saskaņā ar attiecīgo dzīvojamo māju uzturēšanas 
darbu plāniem tiks izsludināti iepirkumi arī par citiem 
darbiem – metāla durvju uzstādīšanai veco koka durvju vietā, 
skursteņu virsjumta daļas pārmūrēšanai u. c.

Līdzfinansējums dzīvojamo 
māju energoefektivitātes 
paaugstināšanai un 
atjaunošanai

Šobrīd, kad globālā situācija zemes dzīļu resursu pieejamībā 
ir krasi mainījusies, strauji pieaug dabasgāzes, akmeņogļu, 
naftas un citu resursu cena, ietekmējot mūs gan individuāli, 
gan kā sabiedrību kopumā. Energoefektivitātes uzlabošana un 
līdz ar to dabas resursu taupīšana ir kļuvuši par neatliekami 
risināmiem jautājumiem gan t. s. jauno projektu, gan ilgstoši 
ekspluatētu dzīvojamo māju iedzīvotājiem un pārvaldniekiem. 
Energoefektivitātes uzlabošana nav tikai ēkas pareiza 
siltināšana, bet arī racionāla un pareiza siltumenerģijas sadale 
un izmantošana ēkā, ietverot sadzīves procesos radītās 
siltumenerģijas atgūšanu un otrreizēju izmantošanu. 

Tāpat ir būtiska paradumu un domāšanas veida maiņa 
attiecībā uz ēku uzturēšanu. Nepieciešams vairot sapratni, 
ka šīs dienas ieguldījumi dzīvojamās mājas energoefektivitātē 
ilgtermiņā nozīmēs mazākus komunālos maksājumus, labāku 
iekšējo klimatu, ilgāku ēkas mūžu, īpašuma vērtības kāpumu 
un daudzus citus ieguvumus.

Daudzdzīvokļu dzīvojamo māju energoefektivitātes 
paaugstināšanai jau kopš 2011. gada ir bijušas pieejamas 
atbalsta programmas, kurās tika piedāvāts līdzfinansējums 
līdz 50% apmērā. Līdz šim dzīvokļu īpašnieki ir bijuši diezgan 
kūtri pieejamo iespēju izmantošanā, un šobrīd pieteikšanās 
iepriekšējām atbalsta programmām jau ir beigusies. 

Labā ziņa ir tā, ka 2022. gadā Ekonomikas ministrija 
plāno piedāvāt jaunu daudzdzīvokļu dzīvojamo māju 
energoefektivitātes paaugstināšanas atbalsta programmu. 
Tās ietvaros dzīvokļu īpašnieki varēs saņemt būtisku 
līdzfinansējumu (līdz 41% apmērā) savas daudzdzīvokļu 
dzīvojamās mājas renovēšanai, uzlabojot ne tikai 
energoefektivitātes rādītājus, bet arī atjaunojot konstruktīvo 
drošību, tādējādi pagarinot ēkas kalpošanas laiku. 

Plānots, ka jaunajā līdzfinansējuma programmā kopumā 
būs pieejami vairāk nekā 200 miljoni EUR. Šobrīd visā Latvijā 
ir novērojama pastiprināta interese par gaidāmo programmu, 
taču jāņem vērā, ka līdzfinansējuma apjoms būs ierobežots 
un pasaulē vērojams būvniecības tirgus cenu pieaugums, kas 
attiecīgi sadārdzina arī ēku renovācijas izmaksas. 

SIA “Ogres Namsaimnieks” aicina dzīvokļu īpašniekus, 
kuriem ir interese un vēlme uzzināt vairāk par savas dzīvojamās 
mājas atjaunošanas un energoefektivitātes paaugstināšanas 
iespējām, jau šobrīd sākt aktīvi domāt un plānot darbus, 
kas ir paveicami, pirms programmā ir uzsākts pieņemt 
pieteikumus. Šobrīd tiek prognozēts, ka pieteikumus jaunajā 
līdzfinansējuma programmā sāks pieņemt šovasar.

Ir būtiski savlaicīgi sākt dzīvokļu īpašnieku diskusiju 
par iespējām atjaunot savu dzīvojamo māju, panākt 
dzīvokļu īpašnieku vienotu izpratni par atjaunošanas un 
energoefektivitātes paaugstināšanas darbiem un vajadzību 
pēc tiem. 



Konsultācijas dzīvokļu īpašniekiem par dzīvojamās 
mājas energoefektivitātes paaugstināšanu un gaidāmo 
atbalsta programmu:

SIA “Ogres Namsaimnieks” Siltumapgādes 
nodaļas energoefektivitātes projektu koordinators 
Jānis Ungurs, tālruņa numurs 27834890, e-pasts 
Janis.Ungurs@ogresnamsaimnieks.lv.

Gaisa kondicionētāja 
uzstādīšana dzīvoklī

Tuvojoties vasarai, iedzīvotāji interesējas – vai drīkst 
uzstādīt gaisa kondicionētāju daudzdzīvokļu dzīvojamās 
mājas dzīvoklī, piestiprinot to pie mājas fasādes, un ar ko 
nepieciešams uzstādīšanu saskaņot. Īpaši aktuāls šis jautājums 
kļuvis pēdējos gados, kad vasarās ārgaisa temperatūra nereti 
pārsniedz 30 grādu atzīmi.

Kondicionētājs nedrīkst būt redzams no 
publiskās ārtelpas

Ogres novadā gaisa kondicionētājus, ventilācijas un citas 
tamlīdzīgas tehniskās iekārtas (izņemot ražošanas ēkām un 
tehniskiem objektiem) nedrīkst novietot uz ēkas tā, ka tās 
redzamas no publiskās ārtelpas (Ogres novada pašvaldības 
2012. gada 21. jūnija saistošo noteikumu “Ogres novada 
teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” 99. punkts).

Publiskā ārtelpa ir sabiedrībai brīvi vai daļēji pieejamas 
teritorijas un telpa, ko veido ceļi, ielas, bulvāri, laukumi, 
publisku ēku pagalmi, pasāžas, krastmalas, promenādes, parki, 
dārzi, skvēri, meži, publiskie ūdeņi un citas vietas, kas nodotas 
publiskai lietošanai (Ministru kabineta 2013. gada 30. aprīļa 
noteikumu Nr. 240 “Vispārīgie teritorijas plānošanas, 
izmantošanas un apbūves noteikumi” 2.21. punkts).

Ja kondicionētājs būs redzams uz jebkuras dzīvojamās 
mājas fasādes no ielas, parka, meža utt., tad uz šādas fasādes 
to nedrīkst izvietot.

Par augstāk minēto normatīvo aktu neievērošanu iestājas 
administratīvā atbildība.

Kondicionētāju iespējams izvietot, piemēram, uz lodžijas 
vai balkona vietā, kas nav redzama no publiskās ārtelpas. Tāpat 
ir pieejami kompakta izmēra kondicionētāji, kurus iespējams 
izvietot dzīvokļa iekštelpās.

Urbuma (atvēruma) izveide sienā ir 
jāsaskaņo
• Ja gaisa kondicionētāja uzstādīšanai nesošajās 

konstrukcijās vai nesošajos elementos (t. sk. ārējās 
norobežojošajās konstrukcijās) jāizveido urbums 
(atvērums), kura diametrs pārsniedz 50 mm vai attālums 
starp urbumiem (atvērumiem) ir mazāks par 0,5 m, vai 
var tikt skarts konstrukcijas stiegrojums vai citi nestspējas 
nodrošinājuma elementi, nepieciešams vērsties pie 
sertificēta būvspeciālista, kuram jāizstrādā paskaidrojuma 
raksts vienkāršotai pārbūvei, kas jāiesniedz saskaņošanai 
Ogres novada būvvaldē, izmantojot Būvniecības 
informācijas sistēmu bis.gov.lv (saskaņā ar Ministru kabineta 
2017. gada 9. maija noteikumiem Nr. 253 “Atsevišķu 
inženierbūvju noteikumi” un Ministru kabineta 2014. gada 
2. septembra noteikumiem Nr. 529 “Ēku būvnoteikumi”). 
 
Papildus norādām, ka būvniecības iecere pirms iesniegšanas 
būvvaldē jāsaskaņo ar dzīvokļu īpašniekiem Dzīvokļa 
īpašuma likumā noteiktajā kārtībā.

• Ja gaisa kondicionētāja uzstādīšanai nesošajās 
konstrukcijās vai nesošajos elementos (t. sk. ārējās 
norobežojošajās konstrukcijās) jāizveido urbums 
(atvērums), kura diametrs nesošajās konstrukcijās vai 
nesošajos elementos nepārsniedz 50 mm un attālums starp 
atvērumiem ir vismaz 0,5 m, un netiek skarts konstrukcijas 
stiegrojums vai citi nestspējas nodrošinājuma elementi, 
Ogres novada būvvaldē jāiesniedz paziņojums, izmantojot 
Būvniecības informācijas sistēmu. Paziņojumam jāpievieno 
atbilstoša būvspeciālista apstiprināts iekšējo inženiertīklu 
novietojuma plāns, kurā norādīts iekšējā inženiertīkla 
(mehāniskās ventilācijas sistēmas) novietojums telpu grupā 
(uz būves stāva plāna vai telpu grupas plāna) un izvērtējums 
par daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas iekšējā inženiertīkla 
ierīkošanas ietekmi uz būves nesošajām konstrukcijām.

• Pēc saskaņojuma saņemšanas no būvvaldes par veicamajiem 
darbiem jāinformē pārvaldnieks.

Ja dzīvojamā mājā kondicionētājus vēlas uzstādīt vairāki 
dzīvokļu īpašnieki, SIA “Ogres Namsaimnieks” aicina 
dzīvokļu īpašniekus vienoties un pieņemt kopības lēmumu 
par vienotas gaisa dzesēšanas sistēmas izveidi.

Zāles pļaušanas darbi
Iestājoties siltākam laikam, SIA “Ogres Namsaimnieks” 

uzsāk zāles pļaušanas darbus savā pārvaldīšanā esošo 
daudzdzīvokļu dzīvojamo māju iekšpagalmos, kā arī Ogres 
novada pašvaldībai piederošajās teritorijās.Pļaušana sezonā 
paredzēta četras reizes, un katrs pļaušanas cikls aptver 
aptuveni 100 hektāru lielu teritoriju. Sākumā zāle tiek pļauta 
pilsētas centrā, pēc tam dzīvojamo māju iekšpagalmos un citur 
Ogres teritorijā, kā arī Ogresgala pagastā.

Pļaušana notiek vairākos etapos. Zāle, kur tas iespējams, 
tiek nopļauta ar vienu no Teritorijas uzkopšanas nodaļas 
pārziņā esošajiem zāles pļāvējiem (traktoru, raideri), bet 
atlikušās vietas tiek nopļautas ar trimeriem. Nākamajā dienā 
sētnieki sagrābj nopļauto zāli un saliek to maisos. Zāles 
izvešanai izmantos tā saucamos “big bag” maisus, kurus ir 
vieglāk iekraut un pārvadāt, turklāt var izmantot atkārtoti. 
Pilnos maisus izvedīs un nodos utilizācijai atkritumu 
apsaimniekošanas uzņēmums SIA “Ķilupe”. Zāles pļaušana 
tiek veikta pēc iepriekš sastādīta grafika, tomēr laikapstākļu 
dēļ tajā var rasties izmaiņas.

SIA “Ogres Namsaimnieks” aicina iedzīvotājus pārvietot 
savas automašīnas uz citu vietu, redzot, ka pie dzīvojamās 
mājas notiek pļaušanas darbi, lai izvairītos no iespējamiem 
automašīnu bojājumiem!

Ūdens patēriņa skaitītāju 
verificēšana pēc ārkārtējās 
situācijas beigām

Ja ūdens patēriņa skaitītājiem Jūsu dzīvoklī verificēšanas 
termiņš ir beidzies pirms ārkārtējās situācijas izsludināšanas 
valstī vai ārkārtējās situācijas laikā, skaitītāju verificēšana 
jāveic trīs mēnešu laikā pēc ārkārtējās situācijas beigām, 
t. i., līdz š. g. 28. maijam.

Kur var apskatīt ūdens patēriņa skaitītāju verificēšanas 
termiņu?

• Ikmēneša komunālo pakalpojumu rēķina apakšdaļā. Trīs 
mēnešus pirms verificēšanas termiņa beigām datums rēķinā 
tiek iezīmēts tumši sarkanā krāsā;

• Klientu portāla e.ogresnamsaimnieks.lv sadaļā “Skaitītāji”;

• Mobilās lietotnes “WebNAMS App” (“Android” un “iOS” 
platformām) sadaļā “Skaitītāji”;

• Ūdens patēriņa skaitītāju nomaiņas aktā.



Sabiedrība ar ierobežotu atbildību  
“Ogres Namsaimnieks” 

Avārijas dienests (diennakts), tai 
skaitā elektroapgādes traucējumi 

65022261

Liftu avārijas dienests 

29805846, 67704525

Klientu apkalpošanas nodaļa 

65049114

Informatīvais tālrunis (lietvede) 

65049100

Rēķinvedes 

65049109

info@ogresnamsaimnieks.lv
www.ogresnamsaimnieks.lv

Klientu portāls:
e.ogresnamsaimnieks.lv

SIA “Ogres Namsaimnieks”  
darbinieku kontaktinformācija 
norādīta mājas lapā 
www.ogresnamsaimnieks.lv

     /OgresNamsaimnieks

Ūdens patēriņa skaitītāju rādījumu 
nodošanas datumi laikā no 2022. gada 
jūlija līdz decembrim:

Mēnesis Nodošanas veids Nodošanas datumi

Jūlijs

1. Elektroniski
30.07., 31.07., 01.08.

2. Dzīvojamās mājas pasta kastītē

3. Pasta kastītē Mālkalnes prospektā 3, Ogrē 01.08., 02.08., 03.08.

Augusts

1. Elektroniski

30.08., 31.08., 01.092. Dzīvojamās mājas pasta kastītē

3. Pasta kastītē Mālkalnes prospektā 3, Ogrē

Septembris

1. Elektroniski
29.09., 30.09., 01.10.

2. Dzīvojamās mājas pasta kastītē

3. Pasta kastītē Mālkalnes prospektā 3, Ogrē 29.09., 30.09., 03.10.

Oktobris

1. Elektroniski
30.10., 31.10., 01.11.

2. Dzīvojamās mājas pasta kastītē

3. Pasta kastītē Mālkalnes prospektā 3, Ogrē 31.10., 01.11., 02.11.

Novembris

1. Elektroniski

29.11., 30.11., 01.12.2. Dzīvojamās mājas pasta kastītē

3. Pasta kastītē Mālkalnes prospektā 3, Ogrē

Decembris

1. Elektroniski 30.12., 31.12., 
01.01.2023.2. Dzīvojamās mājas pasta kastītē

3. Pasta kastītē Mālkalnes prospektā 3, Ogrē 30.12., 02.01.2023., 
03.01.2023.

Aicinām rādījumus nodot elektroniski un nolasīt katra mēneša pēdējā dienā, 
kā arī sekot līdzi skaitītāju derīguma termiņiem!

Aicinām iesniegt precīzus rādījumus, nevis lielākus vai mazākus, nekā tie ir 
patiesībā!

Kur vērsties, lai nomainītu vai 
verificētu skaitītājus?

Pakalpojumu var pieteikt jebkurā 
sertificētā uzņēmumā, kas veic ūdens 
patēriņa skaitītāju verificēšanu / nomaiņu, 
to skaitā:

Uzņēmuma nosaukums Kontaktinformācija

SIA “OG-santehnika” 29273468

SIA “OROLS ŪDENS  
UZSKAITE”

29457775

SIA “SANO” 29955571

IK “Aksnu” 28679800

Ko darīt, ja rēķinā neparādās informācija 
par ūdens patēriņa skaitītājiem?

Ja rēķina apakšdaļā neparādās informācija 
par ūdens patēriņa skaitītājiem (t. sk. to 
verifikācijas termiņiem), lūdzam sazināties 
ar Finanšu nodaļu, zvanot uz tālruņa 
numuru 65049109.

Legionelozes 
profilakse

SIA “Ogres Namsaimnieks” aicina 
iedzīvotājus veikt profilaktiskus pasākumus, 
lai mazinātu iespēju saslimt ar retu, bet 
nopietnu slimību – legionelozi.

Informācija par legionelozi, tās 
simptomiem un profilaksi atrodama 
SIA “Ogres Namsaimnieks” mājas 
lapas www.ogresnamsaimnieks.lv sadaļā 
“Pakalpojumi – Cita informācija”, kā arī 
izvietota dzīvojamo māju kāpņu telpās. 


