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Sabiedrības ar ierobežotu atbildību 
“Ogres Namsaimnieks” 

Stājušies spēkā dzīvojamo 
māju uzturēšanas darbu plāni 
2023. gadam

Š. g. 1. janvārī stājušies spēkā SIA “Ogres Namsaimnieks” aprēķinātie 
pārvaldīšanas maksājumi un sagatavotie daudzdzīvokļu dzīvojamo māju 
uzturēšanas darbu plāni 2023. gadam.

Ar savas dzīvojamās mājas uzturēšanas un apsaimniekošanas darbu 
tāmi, kā arī uzturēšanas darbu plānu 2023. gadam dzīvokļu īpašnieki var 
iepazīties klientu portāla e.ogresnamsaimnieks.lv sadaļā “Mājas lieta”.

Aktualizēti dzīvokļu platību dati
SIA “Ogres Namsaimnieks” informē, ka komunālo pakalpojumu 

rēķinos, sākot ar rēķiniem par 2023. gada janvāri, atbilstoši spēkā 
esošajiem normatīvajiem aktiem tiks izmantoti aktualizētie Valsts 
zemes dienesta (turpmāk – VZD) dzīvokļu platību dati. Aktualizētie 
dati izmantoti arī dzīvojamo māju  uzturēšanas un apsaimniekošanas 
darbu tāmēs un uzturēšanas darbu plānos 2023. gadam, kas stājušies 
spēkā 2023. gada 1. janvārī.

Iepazīties ar sava nekustamā īpašuma aktuālajiem kadastra datiem 
dzīvokļu īpašnieki var portālā www.latvija.lv, izmantojot VZD 
e-pakalpojumu “Mani dati Kadastrā”.

Ar publiski pieejamajiem Nekustamā īpašuma valsts kadastra 
informācijas sistēmā reģistrētajiem datiem iespējams iepazīties 
VZD datu publicēšanas un e-pakalpojumu portālā www.kadastrs.lv, 
autorizējoties caur portālu www.latvija.lv.

Aicinām dzīvokļu īpašniekus informēt SIA “Ogres 
Namsaimnieks”, ja dzīvoklim tiek veikta atkārtota kadastrālā 
uzmērīšana un mainās tā platība, iesniedzot rakstisku iesniegumu 
Mālkalnes prospektā 3, Ogrē (1. stāva pasta kastītē) vai rakstot 
e-pastu uz info@ogresnamsaimnieks.lv. Iesniegumam jāpievieno 
aktuālās kadastrālās uzmērīšanas lietas kopija.

Dzīvokļu īpašnieku civiltiesiskās 
atbildības apdrošināšana

SIA “Ogres Namsaimnieks” sadarbībā ar ADB “Gjensidige” 
Latvijas filiāli (turpmāk – “Gjensidige”) 2023. gadā turpina piedāvāt 
savā pārvaldīšanā esošo daudzdzīvokļu dzīvojamo māju dzīvokļu 
īpašniekiem civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polises, lai 

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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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:



pasargātu dzīvokļu īpašniekus no neparedzētu negadījumu 
sekām (izmaksām).

 Polises ir spēkā no 2023. gada 1. janvāra līdz 31. decembrim 
tiem dzīvokļu īpašniekiem, kuri iepriekš nav atteikušies no 
šīm polisēm. Ikmēneša maksājums 2023. gadā ir 30 centi 
mēnesī par vienu dzīvokļa īpašumu. Saglabājas līdzšinējais 
pašriska apmērs (45,00 EUR) un segums. Polises atlīdzības  
limits 2023. gadā palielināts līdz 1500,00 EUR (iepriekš 
1200,00 EUR).

Polises ikmēneša maksājums arī 2023. gadā tiks iekļauts 
ikmēneša komunālo pakalpojumu rēķinā kā atsevišķa pozīcija.

Lai pieteiktos polisei, ja iepriekš esat no tās atteikušies, ir 
nepieciešams uzrakstīt un iesniegt SIA “Ogres Namsaimnieks” 
iesniegumu. Polise tiks noformēta, un ikmēneša komunālo 
pakalpojumu rēķinā tiks ietverts maksājums 30 centi mēnesī, 
sākot ar nākamo kalendāro mēnesi.

No polises iespējams arī atteikties, iesniedzot SIA “Ogres 
Namsaimnieks” iesniegumu, tomēr, pirms pieņemt lēmumu 
par atteikšanos no tās, aicinām dzīvokļu īpašniekus izvērtēt 
piedāvātās polises nosacījumus.

Arī 2023. gadā SIA “Ogres Namsaimnieks” pārvaldīšanā 
esošo daudzdzīvokļu dzīvojamo māju dzīvokļu īpašniekiem 
sadarbībā ar “Gjensidige” tiek piedāvāts pieteikties nekustamā 
īpašuma, mantas un civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas 
polisei par īpaši izdevīgu cenu, mēneša maksājumus par šo 
polisi iekļaujot ikmēneša komunālo pakalpojumu rēķinos.

Plašāka informācija par apdrošināšanas piedā-
vājumiem SIA “Ogres Namsaimnieks” mājas lapas 
www.ogresnamsaimnieks.lv sadaļā “Pakalpojumi – 
Apdrošināšana”. Jautājumu vai neskaidrību gadījumā aicinām 
zvanīt Klientu apkalpošanas nodaļai uz tālruņa numuru 
65049114.

Lielgabarīta atkritumu 
nodošana un izvešana

Sākot ar š. g. 1. janvāri, pieaugusi maksa par lielgabarīta 
atkritumu nodošanu un izvešanu. Izmaksas iespējams 
apskatīt SIA “Ogres Namsaimnieks” mājas lapas 
www.ogresnamsaimnieks.lv sadaļā “Pakalpojumi – Atkritumi – 
Lielgabarīta atkritumi”, kā arī uz ziņojumu dēļiem dzīvojamo 
māju kāpņu telpās.

Atgādinām, ka SIA “Ogres Namsaimnieks” nenodrošina 
centralizētu lielgabarīta atkritumu izvešanas pakalpojumu no 
daudzdzīvokļu dzīvojamo māju iekšpagalmiem. Iedzīvotājiem 
lielgabarīta atkritumu izvešana jāorganizē individuāli un par 
saviem līdzekļiem jānodod tie utilizēšanai!

Maksa par ūdens patēriņa 
starpību tiks piemērota arī 
karstajam ūdenim

SIA “Ogres Namsaimnieks” informē, ka sākot ar  
2023. gada 1. janvāri (rēķinus par janvāri dzīvokļu īpašnieki 
saņems februārī), maksa par dzīvojamās mājas ūdens patēriņa 
starpību tiks piemērota ne tikai aukstajam ūdenim, kā līdz šim, 
bet arī karstajam ūdenim.

SIA “Ogres Namsaimnieks” pārvaldīšanā esošajās 
dzīvojamās mājās ir veikta siltummezglos uzstādīto kopējo 
karstā ūdens skaitītāju verificēšana. Līdz ar to šobrīd ir 
iespējams piemērot maksu par ūdens patēriņa starpību arī 
karstajam ūdenim saskaņā ar SIA “Ogres Namsaimnieks” 
Siltumenerģijas sadalījuma daudzdzīvokļu dzīvojamos 
namos aprēķina metodiku (to iespējams apskatīt SIA “Ogres 
Namsaimnieks” mājas lapas www.ogresnamsaimnieks.lv sadaļā 
“Pakalpojumi – Siltumapgāde”).

Jaunās ūdens patēriņa starpības piemērošanas mērķis ir 
nodrošināt korektu siltumenerģijas sadales uzskaiti.

Karstā ūdens patēriņa starpība, tāpat kā aukstā ūdens 
patēriņa starpība, SIA “Ogres Namsaimnieks” pārvaldīšanā 
esošajās dzīvojamās mājās tiks segta, to sadalot uz visiem ēkas 
dzīvokļu īpašumiem1.

Ar 2023. gada 1. janvāri stājusies spēkā arī jauna kārtība par 
ūdens patēriņa normas (6 kubikmetri uz dzīvoklī deklarēto 
personu mēnesī2) piemērošanu gadījumos, kad dzīvokļa 
īpašnieks nav izpildījis normatīvajos aktos noteiktās prasības 
par ūdens patēriņa skaitītājiem (to uzstādīšanu, verificēšanu, 
pārbaudi, skaitītāju rādījumu nodošanas termiņu)3. Šādā 
gadījumā ūdens patēriņa starpību vispirms sadala starp šiem 
dzīvokļu īpašniekiem, piemērojot noteikto ūdens patēriņa 
normu uz katru dzīvoklī deklarēto personu.

Ūdens patēriņa norma (6 kubikmetri), sākot ar 2023. gada 
1. janvāri, tiek sadalīta šādi:

• 4 kubikmetri mēnesī tiek attiecināti uz aukstā ūdens 
patēriņu;

• 2 kubikmetri mēnesī tiek attiecināti uz karstā ūdens 
patēriņu.

Dzīvojamās mājās vai atsevišķos dzīvokļos, kuriem 
tiek piegādāts tikai aukstais ūdens, ūdens patēriņa norma  
6 kubikmetri uz dzīvoklī deklarēto personu tiks piemērota 
tikai aukstajam ūdenim.

Ūdens patēriņa norma tiks attiecināta uz tiem ūdens 
patēriņa skaitītājiem:

•  kuriem beidzies verificēšanas termiņš;

• par kuriem nav iesniegti rādījumi trīs mēnešus pēc kārtas;

• kuri nav atbilstoši noplombēti;

• citos gadījumos saskaņā ar normatīvajiem aktiem.

1  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” 19. punkts.

2  Norma ir noteikta Ogres novada pašvaldības 2020. gada 20. februāra 
saistošo noteikumu Nr. 2/2020 “Sabiedrisko ūdenssaimniecības 
pakalpojumu sniegšanas un lietošanas kārtība Ogres novadā” 2. pielikumā.

3  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” 19.1 punkts.

Koplietošanas telpās jāievēro 
ugunsdrošības prasības

2022. gadā Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta 
(turpmāk – VUGD) pārstāvji kopā ar SIA “Ogres 
Namsaimnieks” darbiniekiem apsekoja vairāku Ogres 
daudzdzīvokļu dzīvojamo māju pagrabus. Daļā pagrabu 
tika konstatēts, ka ejās (evakuācijas ceļos) tiek uzglabāti 
degtspējīgi priekšmeti, tādi kā mēbeles, automašīnu riepas u. c.

Saskaņā ar Ministru kabineta 2016. gada 19. aprīļa 
noteikumiem Nr. 238 “Ugunsdrošības noteikumi” ir aizliegts 
samazināt evakuācijas ceļa brīvo platumu.

• Aizkrauti evakuācijas ceļi var kavēt tajos esošo cilvēku 
evakuāciju ārkārtas gadījumā, ka arī traucēt ugunsgrēka 
dzēšanas un glābšanas darbu veikšanu. 

• Liels degtspējīgu materiālu un priekšmetu daudzums 
dzīvojamās mājas koplietošanas telpās var apgrūtināt 
ugunsgrēka dzēšanas darbus, kā arī ugunsgrēka izcelšanās 
var tikt pamanīta novēloti, ja nav izbūvēta automātiskā 
ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēma. 

• Ugunsgrēka gadījumā dūmi var strauji izplatīties uz 
dzīvokļiem, tādējādi liedzot iespēju droši evakuēties  
ārpus ēkas.



Lai novērstu ugunsdrošības prasību pārkāpumus, 
iedzīvotājiem jāveic sekojošas darbības:

• Jāpārskata koplietošanas telpās uzglabājamo priekšmetu 
un materiālu saturs.

• Jāorganizē nevajadzīgo lietu izvešana.

• Jāatbrīvo evakuācijas ceļi no jebkādiem priekšmetiem.

Par ugunsdrošību ir atbildīgi īpašuma tiesiskie valdītāji,  
t. i., visi daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašnieki. 
Par ugunsdrošības prasību neievērošanu var tikt piemērots 
naudas sods normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un apmērā. 
Par darbību vai bezdarbību, kuras rezultātā var iestāties 
cilvēka nāve vai rasties citas smagas sekas, ir paredzēta 
kriminālatbildība.

Jānodrošina piekļuve inženierkomunikācijām 
pagrabtelpās un dzīvokļos!
Lai būtu iespējams veikt remontdarbus un/vai apsekošanu, 
lūdzam iedzīvotājus nodrošināt piekļuvi koplietošanas 
inženierkomunikācijām dzīvokļos un pagrabtelpās! Pienākums 
nodrošināt piekļuvi apsekošanai un darbu veikšanai noteikts 
Dzīvokļa īpašuma likuma 10. pantā.

Kādos  gadījumos jāzvana 
Avārijas dienestam?

SIA “Ogres Namsaimnieks” Avārijas dienests novērš 
avārijas, kas saistītas ar dzīvojamās mājas iekšējiem 
inženiertīkliem – ūdensapgādes, kanalizācijas un siltumapgādes 
sistēmām. Uzņēmuma pārvaldīšanā esošo daudzdzīvokļu 
dzīvojamo māju iedzīvotājiem Avārijas dienesta pakalpojumi 
pieejami visu diennakti un ir iekļauti dzīvojamās mājas 
apsaimniekošanas maksā.

Tas nozīmē, ka par Avārijas dienesta izsaukumu un avārijas 
darbu veikšanu kopīpašuma robežās (līdz t. s. dzīvokļa 
piederības robežai), atsevišķi nav jāmaksā. (Piemēram, ja 
ir plīsusi ūdens caurule līdz ievadventilim (ieskaitot) vai 
kanalizācijas stāvvads līdz stāvvada atzaram uz dzīvokli.)

Avārijas dienesta pienākumos ietilpst arī dzīvokļa 
apsekošana un akta sastādīšana, ja īpašums ir noplūdināts  
(t. i., avārijas situācija notikusi kaimiņu dzīvoklī). Pēc iespējas 
ātrāk ziņojot par noplūdināšanu, avārijas sekas var tikt 
mazinātas. Arī šāds izsaukums dzīvokļu īpašniekiem nerada  
papildu izdevumus.

SIA “Ogres Namsaimnieks” aicina iedzīvotājus 
nekavējoties sazināties ar Avārijas dienestu, ja notikusi avārija, 
kas saistīta ar dzīvojamās mājas iekšējiem inženiertīkliem!

Avārijas dienesta tālruņa numurs (visu diennakti): 
65022261.

Ko darīt, lai dzīvoklī nerastos 
pelējums?

Ziemas mēnešos iekštelpu vēdināšanai un ventilācijai ir 
jāpievērš lielāka uzmanība, jo telpās, kuras netiek regulāri 
vēdinātas, ir slikta gaisa kvalitāte, kā arī pastiprināti uzkrājas 
mitrums, radot labvēlīgus apstākļus pelējumam.

Pelējums var radīt nopietnas veselības problēmas, tādēļ 
svarīgi ir nodrošināt telpās tādus apstākļus, kuros pelējums 
nespēj izplatīties. Saskaņā ar Veselības inspekcijas sniegto 
informāciju iedzīvotājiem, kuri dzīvo mājokļos ar palielinātu 
mitruma līmeni un pelējumu, ir līdz 75% lielāks veselības risks 
(elpceļu kairinājums un astma), salīdzinot ar iedzīvotājiem, 
kuri dzīvo sausos un labi ventilētos mājokļos.

Viens no svarīgākajiem preventīvajiem pasākumiem 
ir regulāra telpu vēdināšana, kas palīdz novērst mitruma 
uzkrāšanos un pelējuma rašanos.

Ieteikumi telpu vēdināšanai:

• Regulāri (vismaz 3–4 reizes dienā) vēdināt telpas, plaši 
atverot logu uz 2–5 minūtēm un pēc tam to cieši aizverot 
(vēdināšanas laiku var samazināt, radot caurvēju). Ja telpā 
ir radiators ar termoregulatoru, pirms vēdināšanas tas ir 
jāaizgriež, lai lieki netērētu siltumenerģiju;

• Ilgstoši neatstāt PVC logus t. s. ziemas vēdināšanas režīmā 
un neturēt tos puspavērtus, lai neradītu telpās ievērojamus 
siltumenerģijas zudumus.

Svarīgi ir nodrošināt labu ventilāciju, kad telpās rodas 
daudz mitruma, piemēram, žāvējot veļu vai gatavojot 
ēdienu. Šādos gadījumos telpās ir jānodrošina pastiprināta 
vēdināšana. Pēc nepieciešamības jādarbina tvaika nosūcējs 
virtuvē, kā arī gatavojot katliem un pannām jāliek virsū vāks. 
Iespējams iegādāties un uzstādīt arī mitruma savācējus (gaisa 
sausinātājus).

Kad dzīvokļu īpašnieki vēršas SIA “Ogres Namsaimnieks” 
ar iesniegumu par pelējumu dzīvoklī, tiek apsekota ēkas fasāde. 
Dažkārt tiek konstatēts, ka nepieciešams veikt fasādes šuvju 
remontu, lai novērstu mitruma iekļūšanu mājas konstrukcijās. 
Jāņem vērā, ka šuvju remonts pats par sevi nenovērsīs 
pelējuma rašanos – dzīvoklī arī turpmāk jānodrošina atbilstoša 
vēdināšana un/vai ventilācija.

Mitruma līmeni iespējams samazināt arī, paaugstinot 
apkures temperatūru visā dzīvojamā mājā. Tā kā tas 
palielina maksu par siltumenerģiju, nepieciešams, lai vēlmi 
paaugstināt temperatūru dzīvojamā mājā būtu izteicis 
vairākums dzīvokļu īpašnieku. Sākumā aicinām konsultēties 
ar inženierkomunikāciju darbu rīkotāju (tālruņa numurs 
29739416). Pēc tam jāiesniedz SIA “Ogres Namsaimnieks” 
iesniegums, kurā norādīts par cik grādiem dzīvokļu īpašnieki 
vēlas paaugstināt temperatūru savā dzīvojamā mājā. Iesniegums 
jāparaksta dzīvokļu īpašniekiem, kuri pārstāv vairāk nekā pusi 
no visiem dzīvokļu īpašumiem.

Dzīvokļu īpašniekiem ir iespējams vienoties un pieņemt 
kopības lēmumu arī par vienotas ventilācijas sistēmas 
ierīkošanu visā dzīvojamā mājā, lai iekštelpās uzturētu labu 
gaisa kvalitāti.

Informācija par legionelozes 
profilaksi

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

Legionellas veidojas vietās, kurās ir maza ūdens 
kustība 

Legionellu baktērijas veidojas vietās, kurās ir salīdzinoši 
maza ūdens kustība un karstā ūdens temperatūra ir no +20 līdz 
+45 °C. Baktērijas veidojas ūdenī, lielākoties tieši karstā ūdens 
cauruļu katlakmens aplikumā. Karstais ūdens mājā visu laiku 
cirkulē, bet ir atzari uz katru dzīvokli, ūdens maisītāju, un tur 
ūdens kustība atkarīga no tā, cik bieži iedzīvotāji ūdeni lieto.

Cilvēki inficējas, ieelpojot baktērijas saturošas aerosolizētas 
ūdens daļiņas, kas veidojas no sīkiem ūdens pilieniņiem, kad 
ar legionellām piesārņotais ūdens atsitas pret cietām virsmām.

Dzerot ūdeni, inficēties ar legionelozi nevar, un tā 
neizplatās cilvēku kontakta rezultātā.



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 2023. gada 
janvāra līdz jūnijam:
Mēnesis Nodošanas veids Nodošanas datumi

Janvāris

1. Elektroniski

30.01., 31.01., 01.02.2. Dzīvojamās mājas pasta kastītē

3. Pasta kastītē Mālkalnes prospektā 3, Ogrē

Februāris

1. Elektroniski

27.02., 28.02., 01.03.2. Dzīvojamās mājas pasta kastītē

3. Pasta kastītē Mālkalnes prospektā 3, Ogrē

Marts

1. Elektroniski
30.03., 31.03., 01.04.

2. Dzīvojamās mājas pasta kastītē

3. Pasta kastītē Mālkalnes prospektā 3, Ogrē 30.03., 31.03., 03.04.

Aprīlis

1. Elektroniski
29.04., 30.04., 01.05.

2. Dzīvojamās mājas pasta kastītē

3. Pasta kastītē Mālkalnes prospektā 3, Ogrē 28.04., 02.05., 03.05.

Maijs

1. Elektroniski

30.05., 31.05., 01.06.2. Dzīvojamās mājas pasta kastītē

3. Pasta kastītē Mālkalnes prospektā 3, Ogrē

Jūnijs

1. Elektroniski
29.06., 30.06., 01.07.

2. Dzīvojamās mājas pasta kastītē

3. Pasta kastītē Mālkalnes prospektā 3, Ogrē 29.06., 30.06., 03.07.

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!

Profilaktiskie pasākumi 
Vismaz reizi nedēļā dažas minūtes 

jātecina karstais un aukstais ūdens tajos 
krānos un dušās, kas tiek reti izmantoti. Tā 
jārīkojas arī ikreiz pirms ūdens lietošanas pēc  
ilgstošākas prombūtnes.

Ja telpās tiek izmantoti gaisa mitrinātāji, 
tiem jābūt brīviem no organiskā un neorganiskā 
aplikuma, un tajos jāizmanto tikai tīrs un ikdienas 
svaigi ieliets ūdens, kas ir novārīts un atdzesēts. 
Vienreiz nedēļā vajadzētu rūpīgi iztīrīt mitrinātāja 
iekšpusi, izmantojot piemērotu tīrīšanas līdzekli 
saskaņā ar ražotāja norādījumiem.

Pat ja dzīvokļa īpašnieks savā dzīvoklī ir 
nomainījis ūdens caurules, ir svarīgi regulāri veikt 
dušu galviņu tīrīšanu no organiskā un neorganiskā 
aplikuma, kā arī dezinficēt, izmantojot hloru 
saturošus dezinfekcijas līdzekļus vai ieliekot 
verdošā ūdenī.

Legionelozes simptomi
Legioneloze bieži norit kā pneimonija (plaušu 

karsonis). Legionelozes sākotnējie simptomi ir 
apetītes trūkums, sāpes muskuļos un galvassāpes. 
Slimībai raksturīgs straujš sākums, temperatūras 
paaugstināšanās līdz 39–40,5 °C, novēro vispārējas 
intoksikācijas pazīmes, sausu klepu, sāpes krūtīs, 
elpošanas traucējumus, sirds un nieru darbības 
traucējumus, caureju, ko gripas sezonas laikā 
viegli sajaukt ar citu vīrusu infekcijām. Minēto 
saslimšanas simptomu parādīšanās gadījumā 
nekavējoties jāvēršas pēc palīdzības pie sava 
ģimenes ārsta.

Papildu informācija par legionelozi atrodama 
Slimību profilakses un kontroles centra mājas 
lapā www.spkc.gov.lv.


