
 

 

 

APLIECINĀJUMS  

Saskaņā ar Vispārīgās datu aizsardzības regulas prasībām lūdzam aizpildīt apliecinājumu par turpmāku rēķinu 

saņemšanas kārtību. 

SVARĪGI: 

• Apliecinājumu ir tiesīgi parakstīt tikai īpašnieki vai viņu pilnvarotās personas, pievienojot pilnvaras kopiju; 

• Apliecinājumu lūdzam aizpildīt un nogādāt SIA „Latvijas Namsaimnieks“ birojā – pa pastu, ierodoties 

klātienē: Rīga, Ganību dambis 24A-52 vai nosūtot to elektroniski ar e-parakstu uz: 

namsaimnieks@latvijasnamsaimnieks.lv 

Lūdzam informāciju aizpildīt drukātiem burtiem. 

Informācija par īpašnieku: 

Vārds, uzvārds  

Adrese (īpašumā esošais dzīvoklis)  

E-pasta adrese (klientu portāla reģistrācijai, to pieejas tiesību un 

svarīgu paziņojumu saņemšanai) 

 

Mob. tālr. Nr.  

Ziņas par pilnvaroto personu (saziņai īpašnieka prombūtnes laikā): 
 

Vārds, uzvārds  

E-pasta adrese  

Mob. t. Nr.  

☐  Īpašnieks apliecina, ka saziņai ar Īpašnieku Pārvaldnieks var izmantot augstāk minēto Īpašnieka e-pasta adresi 

un tālruņa numuru. 

☐  Īpašnieks apliecina, ka ir informēts par to, ka viņa personas dati tiek apstrādāti saskaņā ar Pārvaldnieka 

personas datu apstrādes noteikumiem, kas atrodami https://www.latvijasnamsaimnieks.lv/privatuma-politika.  

Zvanot uz klientu apkalpošanas centru, pakalpojuma kvalitātes nodrošināšanai telefona sarunas var tikt 

ierakstītas, un ieraksts var tikt uzglabāts līdz 24 mēnešiem. 

☐  Īpašnieks apliecina, ka piekrīt sava e-pasta reģistrēšanai klientu pašapkalpošanās portāla https://bonodomo.lv/ 

lietošanai un tā pieejas datu nosūtīšanai uz norādīto Īpašnieka e-pasta adresi, un piekrīt informācijas un rēķinu 

saņemšanai par savu īpašumu BonoDomo portālā. 

! Īpašnieks apliecina, ka turpmāk vēlas saņemt rēķinus (atzīmējiet ar krustiņu tikai vienu): 

 Uz e-pasta adresi: _________________________________________________________  

 Īpašniekam piederošā dzīvokļa īpašuma pasta kastītē papīra formātā, rēķinam nav jābūt ievietotam 

aploksnē, kas ir maksas pakalpojums (pakalpojuma izmaksas 0,50 EUR ar PVN). 

 

Kamēr SIA „Latvijas Namsaimnieks” nesaņems Īpašnieka aizpildītu un parakstītu Apliecinājumu, tikmēr, lai tiktu 

ievērotas Vispārīgās datu aizsardzības regulas prasības, rēķini tiks nosūtīti pa pastu, kas ir maksas pakalpojums 

(pakalpojuma izmaksas 0,50 EUR ar PVN). 

 

Paraksts: ______________________      Datums: ______________________ 

https://www.latvijasnamsaimnieks.lv/privatuma-politika
https://bonodomo.lv/


   

________________________________________________________________ 

SIA „Latvijas Namsaimnieks“ 
Reģ. Nr. 40003261579 
+371 22124444 
Ganību dambis 24A-52, Rīga, LV-1005 
namsaimnieks@latvijasnamsaimnieks.lv 
www.latvijasnamsaimnieks.lv 
 

 

Par neskaidrībām un dažādiem jautājumiem lūdzam zvanīt SIA „Latvijas Namsaimnieks“, t. +371 22124444 vai arī 

rakstīt uz namsaimnieks@latvijasnamsaimnieks.lv. Apmeklētāju pieņemšana mūsu birojā Ganību dambī 24A - 52, 

Rīgā.  

 

Biroja darba laiks:  

Pr. 08.00 - 19.00     Otr. 08.00 - 17.00     Tr. 08.00 - 17.00     C. 08.00 - 17.00     Pk. 08.00 - 15.00     S.-Sv. brīvs  

 

Diennakts avārijas tālrunis: +371 22124444.  

 

Ērtākai rēķinu apmaksai un skaitītāju rādījumu nodošanai aicinām izmantot WEB portālu www.BonoDomo.lv un 

mobilo aplikāciju BonoDomo. Pirmajā pieslēgšanās reizē, lai pieslēgtos, obligāti ir jāveic reģistrācija, nospiežot 

pogu “Reģistrēties”, kas atrodas lapas labajā augšējā stūrī, aizpildot prasīto informāciju saskaņā ar pēdējo saņemto 

rēķinu. 

http://www.bonodomo.lv/

