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«Pacel skatu uz austošo Sauli,
Pacel skatu un zini – ir vērts,
Lai dārd Tavu skrienošo sirdspukstu auļi un
Lai dzīvo viss, kas Tev svēts!

Zeme – mans augums un
Ūdens – manas asinis,
Gaiss – mana elpa un
Uguns – mans gars.»

(Fragments no «Austošās Saules Dziesmas»)

Latvijas 102. dzimšanas dienu Preiļu pilsēta sagaida svētku noformējumā

Par godu Lāčplēša dienai un Latvijas valsts 102. dzimšanas dienai, Preiļu pilsēta ieguva svētku noformējumu! Raiņa bulvāris, Brīvības iela, Daugavpils
iela, Rēzeknes iela un Aglonas iela rotājās ar svētku karogiem!

Klientu apkalpošana
Lai ievērotu piesardzības pasākumus ārkārtējās situācijas laikā SIA «PREIĻU SAIM-

NIEKS» telpās, klientu apkalpošana klātienē tiek organizēta tikai pēc iepriekšēja pie-
raksta. Lūdzam izmantot attālinātās saziņas iespējas:

• zvanot uz 65381152 (uzziņām, konsultāciju jautājumos);
• rakstot uz psaimnieks@preili.lv;
• sazinoties ar SIA «PREIĻU SAIMNIEKS» speciālistiem, zvanot vai rakstot

uz e-pastu, kontaktinformācija ir pieejama http://www.preilusaimnieks.lv/lv/kontakti/;
• izmantojot sadaļu «Uzdot jautājumu» SIA «PREIĻU SAIMNIEKS» mājaslapā

www.preilusaimnieks.lv (vispārīgiem jautājumiem);
• rakstot uz https://www.facebook.com/PreiluSaimnieks/;

• iesniegumus papīra formātā, kas adresēti SIA «PREIĻU SAIMNIEKS», ie-
spējams iesniegt ievietojot tos pasta kastītē Liepu ielā 2, Preiļos (blakus ārdurvīm).

Ja klienti ir Covid-19 infekcijas slimības kontaktpersonas, ir apstiprināta Covid-19
diagnoze un kuru veselības stāvoklis pieļauj ārstēšanos mājās, lūdzam neapmeklēt SIA
«PREIĻU SAIMNIEKS» klātienē. Arī tad, ja klientiem ir elpceļu saslimšanas pazīmes,
klātienes vizīti lūdzam atlikt uz citu laiku!

Lūgums iedzīvotājiem sekot līdzi aktuālajai informācijai un noteiktajiem piesardzības
pasākumiem!

SIA «PREIĻU SAIMNIEKS» telpās – ierodies precīzi norādītajā laikā, ievēro 
2 metru distanci, lieto sejas masku un izmanto SIA «PREIĻU SAIMNIEKS» telpās
pieejamos roku dezinfekcijas līdzekļus!

Par uzņēmuma SIA «PREIĻU SAIMNIEKS» aktualitātēm informēsim mājaslapā
www.preilusaimnieks.lv, sociālajos tīklos un informatīvajā izdevumā «Saimnieka Vārds».

SAKTA – MŪSU SENČU LEPNUMS
Preiļu novada domes noformēšanas māksliniece Inese Anina stāsta:
«Preiļu pilsētas centru rotā jauns svētku noformējums – trīs lielas saktas, kas

simbolizē nemainīgu atdzimšanas ciklu: saule noriet un saule uzlec. Savulaik sakta
bija viena no skaistākajām un sakrālākajām krūšu rotām, ko nēsāja gan sievietes,
gan vīrieši. 

Noformējumā dominē aplis un dažādu lielumu apļu kombinācijas, kas veido ve-
selus zīmju rakstus. Aplis latviešu kultūrā saistīts ar Saules riteni, gaismu un siltumu.
Virzība pa apli atgādina nemitīgu atgriešanos pašam pie sevis.

Noformējums tapis un uzstā-
dīts sadarbībā ar SIA «PREIĻU
SAIMNIEKS» meistariem un
SIA «Volmārkoks». 

Īpašs paldies – Preiļu novada
domes tehniskās daļas saimnie-
cības vadītājam V. Martinkus
par apgaismojuma risinājumu
noformējumam diennakts tum-
šajā laikā.»
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Saimnieka Vârds

Vidējā maksa oktobra apkures periodā
Saskaņā ar Siltumapgādes daļas apkopoto informāciju vidējā maksa par apkurināmās

platības vienu kvadrātmetru iedzīvotājiem, kuri saņem siltumenerģiju no Liepu, Celtnieku
un Pils ielas katlumājām, oktobra norēķinu periodā ir 0,367 EUR ar PVN, bet siera rūp-
nīcas mikrorajonā – 0,40 EUR ar PVN par apkurināmās platības kvadrātmetru.

Apskatot atsevišķi katras katlumājas apkalpojošās teritorijas, vidējās izmaksas ir šādas: 

Mazāki apkures rēķini ir siltinātās mājās
Vairums daudzdzīvokļu māju mūsu pilsētā ir būvētas pirms vairākiem gadu desmitiem,

ekspluatācijas laikā tām nav bijis veikts kapitālremonts, to iekšējie inženiertīkli un nama
nesošās konstrukcijas ir stipri nolietojušās, tādēļ ēkām ir liels siltumenerģijas zudums.
Vislabākais veids, kā samazināt rēķinus par apkuri tajā pašā laikā saglabājot siltuma
komfortu dzīvokļos, ir mājas siltināšana.

Siltināto namu iedzīvotāji par apkuri maksā ievērojami mazāk nekā vidēji pilsētā.
Maksa par apkuri Preiļu renovētajās mājās oktobra apkures periodā ar PVN:

Maksa par siltumenerģiju Preiļu daudzdzīvokļu mājās
oktobra norēķinu periodā

Līdz ar apkures sezonas sākumu pieaug komunālie maksājumi, un aktuāls
kļūst jautājums par siltumenerģijas taupīšanu dzīvojamā mājā. Tā kā apkures se-
zona vidēji ilgst septiņus mēnešus, ir svarīgi ievērot dažas vienkāršas lietas, kas
ļauj taupīt siltumenerģiju:

• Neaizklāt radiatorus (tostarp nežāvēt uz tiem veļu), lai ir brīva vieta, kur cirkulēt
gaisam. Siltumam ceļoties uz augšu, tas istabā veido lielu loku, veicinot vienmērīgu sil-
tuma izplatīšanos telpā.

• Pirms apkures sezonas iztīrīt radiatorus ar putekļusūcēju.
• Ilgstoši neatstāt PVC logus tā sauktajā «ziemas vēdināšanas» režīmā. Lai no-

drošinātu efektīvu vēdināšanu, ieteicams divas līdz četras reizes dienā plaši atvērt logus
uz 5–10 minūtēm.

• Uz nakti aizvērt aizkarus un nolaist žalūzijas, lai samazinātu siltuma zudumus
caur logiem.

• Apkures sezonas laikā kāpņu telpas ārdurvis un logus (arī pagrabā) ilgstoši ne-
turēt atvērtus.

Citas siltumenerģijas taupīšanas iespējas ar lieliem ilgtermiņa ieguvumiem:

• Dzīvoklī ierīkot konvekcijas tipa sildķermeņus – konvektorus vai tērauda plāk-
šņu tipa radiatorus ar profilētiem apsildes paneļiem un konvekcijas elementiem. Šādi
sildķermeņi ir piemērotākie dzīvojamajām mājām, kas pieslēgtas centralizētai siltumap-
gādes sistēmai.

Jāņem vērā! Ja dzīvoklī regulāri ir pārāk karsti, iespējams, tajā uzstādīti tehniskajiem
noteikumiem neatbilstoša izmēra radiatori, līdz ar to dzīvoklis tiek pārkurināts, radot
traucējumus arī kopējā dzīvojamās mājas apkures sistēmā.

• Ierīkot siltinātas kāpņu telpu metāla ārdurvis – salīdzinot ar koka ārdurvīm, tās
ir daudz blīvākas, aprīkotas ar aizvērēja mehānismu un mitruma ietekmē nedeformējas.

• Nomainīt pret PVC logiem pagraba logus, kur tie joprojām ir no koka.
• Siltināt dzīvojamo māju – efektīvākais siltumenerģijas taupīšanas veids, kas

vienlaikus palielina dzīvojamās mājas ilgmūžību.

Padomi, kā taupīt siltumenerģiju dzīvoklī

Tā kā šī gada rudens sākums bija silts un saulains, apkures sezona
šogad sākās oktobra vidū. Apkurei pirmā tika pieslēgta dzīvojamā māja
Pils ielā 6 (7. oktobrī), dienu vēlāk tika pieslēgta dzīvojamā māja Pils
ielā 8. 9. oktobrī apkure tika uzsākta pirmsskolas izglītības iestādē «Pa-
saciņa» un pirmsskolas izglītības iestādes «Pasaciņa» filiālē «Auseklītis»,
savukārt laika posmā no 12. oktobra līdz 16. oktobrim (it īpaši 15.-16.
oktobrī) apkure tika pieslēgta arī lielākajai daļai pilsētas daudzdzīvokļu
namu. Pēdējā māja – Liepu ielā 12a – pieslēgta apkurei tika 19. oktobrī.

SIA «PREIĻU SAIMNIEKS» Siltuma un ūdens apgādes nodaļa ap-
kopojusi datus par siltumenerģijas maksu šī gada oktobra norēķinu
periodā. Pie AS «Latvijas gāze» noteiktās dabas gāzes tirdzniecības ce-
nas, saskaņā ar Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas lēmumu
kopējais siltumenerģijas tarifs oktobrī bija 54,23 EUR/MWh bez PVN.

Šogad un pirms gada ...

Siltuma daudzumu, kuru saņēmusi māja, fiksē siltumskaitītājs siltuma mezglā. Tālāk,
jau mājas iekšpusē, šis siltums sadalās trīs daļās. Lielākā daļa tiek patērēta apkurei, otra
daļa – karstā ūdens uzsildīšanai, savukārt trešo daļu no saņemtā siltuma izmanto nepārtrauktai
karstā ūdens piegādei dzīvokļiem jeb cirkulācijai, kuru nodrošina sūknis, kas atrodas sil-
tummezglā. Karstais ūdens, rotējot pa cauruļvadu sistēmu, tostarp caur dvieļu žāvētājiem,
zaudē daļu no sava sākotnējā siltuma, tādēļ tas ir pastāvīgi jāpiesilda. Lai dzīvokļi visu
laiku saņemtu karsto ūdeni, ir jānodrošina nepārtraukta cirkulācija apgādes sistēmā. 

Karstā ūdens apgādes sistēma ir daudzdzīvokļu mājas kopīpašuma daļa, un
cirkulācija uzskatāma par daļu no mājas ekspluatācijas (kopīpašuma uzturēšanas)
nodrošināšanas (Dzīvokļa īpašuma likuma 4. panta pirmā daļa). Cirkulācija bez pār-
traukuma mājai tiek nodrošināta kā apkures sezonā, tā arī vasaras sezonā.

Tāpēc par šo pakalpojumu dzīvokļu īpašniekiem ir jāmaksā! Turklāt siltuma
patēriņu cirkulācijai dzīvokļa īpašnieks apmaksā arī tad, ja konkrētais dzīvoklis ir
atslēgts no centralizētās karstā ūdens sistēmas, ja tajā ir atslēgts dvieļu žāvētājs vai tā
nav vispār, kā arī, ja dzīvoklis norēķina periodā nav apdzīvots un karstais ūdens tajā
netiek patērēts, jo, kā jau minēts, šis pakalpojums ir saistīts ar visas mājas ekspluatāciju. 

Cirkulācijas izmaksas dažādās ēkās atšķiras, un tās nevar savstarpēji salīdzināt, jo
siltumenerģijas patēriņš karstā ūdens cirkulācijai ir saistīts ar katras ēkas iekšējās
sistēmas uzbūves īpatnībām, tehnisko stāvokli un siltumenerģijas zudumu.

Detalizētāka informācija par to, kā tiek aprēķināta karstā ūdens cirkulācijas maksa, ir
pieejama SIA «PREIĻU SAIMNIEKS» mājaslapā – sadaļā PAKALPOJUMI – SILTUM -
APGĀDE – Siltumenerģijas piegādes, sadales un maksas aprēķināšanas nolikums.

SIA «PREIĻU SAIMNIEKS» vēlas atgādināt, ka karstā ūdens siltumtīkls ir visas
mājas kopīpašuma daļa, tāpēc jebkāda siltumtīkla pārbūve ir saskaņojama ar mājas dzī-
vokļu īpašniekiem!

Par karstā ūdens cirkulāciju ir jāmaksā

Saimnieka Vards_NOVEMBRIS_2020_majas lapai_avize.qxd  20.11.2020  20:44  Page 2



Saimnieka Vârds

3

Ieteikumi prusaku apkarošanā daudzdzī-
vokļu dzīvojamo māju iedzīvotājiem:

1. Uzturēt tīras dzīvokļa telpas, kārtīgi un regu-
lāri tās uzkopt. Prusakus visvairāk sastop siltās un
mitrās telpās (virtuve, vannas istaba).

2. Veikt nepieciešamos remontdarbus (prusaki
mēdz slēpties sienu spraugās un aiz atlipušām ta-
petēm).

3. Ļoti svarīgi neatstāt brīvi pieejamu ūdeni (no-
segt izlietņu notekcaurules ar aizbāzni, vannas is-
tabā uzturēt sausas grīdas, aizvērt poda vāku utt.).

4. Rūpēties par pareizu pārtikas uzglabāšanu un
neatstāt pārtikas produktus brīvi pieejamus. Regu-

lāri jāuzkopj virtuve, neatstājot uz virsmām vai grī-
das drupačas, un regulāri jāmazgā netīrie trauki,
neatstājot tos izlietnē uz nakti. Jāņem vērā, ka pru-
saki barojas no drupačām, ēdienu paliekām uz ne-
tīriem traukiem, kā arī no ziepēm, kartona, grāma-
tām, tapetēm u. c.

5. Kārtīgi aplūkot iegādātās vai no citiem cil-
vēkiem saņemtās mantas, pirms ienest tās savās
mājās, lai pārliecinātos, ka tajās jau nemitinās pru-
saki.

6. Ja dzīvoklī konstatēti prusaki, ir svarīgi atrast
to slēptuvi un noslēgt ieejas tajā, lai nošķirtu pru-
sakus no ēdiena un ūdens, kā arī apstrādāt slēptuvi
ar dezinsekcijas vielu.

Prusaku apkarošana dzīvokļos –
ieteikumi iedzīvotājiem

Šī gada novembrī SIA «PREIĻU 
SAIMNIEKS» Atkritumu apsaimnieko-
šanas daļa otrreizējai pārstrādei node-
vusi lielu daudzumu Preiļu novada ie-
dzīvotāju sašķiroto atkritumu: 22 ton-
nas – kartona, makulatūras, LDPE plē-
ves (transportēšanas iepakojumu plēves)
un agroplēves.

Preiļu pilsētā iedzīvotājiem pieejami
24 dalīti vākto atkritumu laukumi, savukārt
Preiļu novada ciemos ir četri dalīti vākto
atkritumu laukumi – 

Aizkalnē (Raiņa ielā 6), 
Pelēčos (Liepu ielā 10a), 
Līčos (Jaunatnes ielā 1), 
Prīkuļos (Brīvības ielā 8). 

Iedzīvotāju sašķirotie atkritumi SIA
«PREIĻU SAIMNIEKS» Atkritumu šķiro-
šanas laukumā tiek vēlreiz pāršķiroti – tiek
atlasīti nederīgie piemaisījumi, bet, piemē-
ram, PET pudeles vai plēves pirms presē-
šanas tiek sašķirotas pēc krāsām, jo katras
krāsas iepakojumam ir savādāks sastāvs un
tādēļ atšķiras otrreizējās pārstrādes process.

Aicinām Preiļu novada iedzīvotājus iz-
turēties atbildīgi un ievērot norādes uz šķi-
rošanas konteineriem – mest tajos tikai un
vienīgi tādus atkritumus, kam tie paredzēti.
Nepareizi sašķiroti atkritumi var sabojāt
pārstrādei derīgos atkritumus, piemēram,
slapja ēdiena atliekas makulatūru padara
otrreizējai pārstrādei praktiski nederīgu, tā-
dēļ tā nonāk nevis pārstrādes rūpnīcā, bet
gan atkritumu poligonā.

Konteineros ar dzeltenajiem vākiem
drīkst mest visu veidu papīru (avīzes, žur-
nālus, grāmatas, kartona iepakojumu), 
plastmasu (PET dzēriena pudeles, plēves
iepakojumu, polietilēna maisiņus, cieto
plastmasu (HDPE) – šampūna pudeles,
kanniņas), arī tetrapakas (izskalotas un sa-
placinātas sulas un piena pakas), kā arī
skārdenes un konservu bundžas.

Zaļie konteineri ir paredzēti stikla pu-
delēm un stikla burkām. Tajos nedrīkst
mest traukus, logu stiklu, balzama pudeles,
spoguļus, lampu kupolus.

SIA «PREIĻU SAIMNIEKS» Atkri-
tumu šķirošanas laukumā Preiļos, Rīgas
ielā 4, bez maksas pieņem šādus šķirotos
atkritumus:

• kartonu un makulatūru;
• izskalotas tetrapakas;
• pudeļu un burku stiklu;
• plastmasas iepakojumu (PET pu-

deles, polietilēna plēves un maisiņus) un
cietās plastmasas (HDPE) iepakojumu
(šampūna pudeles, kanniņas u.c.)

• lauksaimniecībā izmantotās ruļļu
plēves;

• skārdenes un metāla bundžas;
• neizjauktas nolietotās sadzīves

elektriskās un elektroniskās iekārtas (le-
dusskapjus, televizorus, datorus u.c.).

Firmas un veikalus aicinām slēgt līgu-
mus par papīra un kartona nodošanu!

Atkritumu otrreizēja pārstrāde ietaupa
enerģiju un palīdz samazināt poligonos
zemē apglabājamo atkritumu daudzu-
mu. Paldies visiem, kuri ikdienā šķiro at-
kritumus!

Vairāk informācijas, zvanot SIA
«PREIĻU SAIMNIEKS» Atkritumu ap-
saimniekošanas daļas vadītājai Vinetai
Igolniecei pa tālr. nr. 29420721

Novembrī nodoti otrreizējai pārstrādei derīgie atkritumi 

SIA «PREIĻU SAIMNIEKS» pēdējo nedēļu laikā ir saņēmis ziņas no vairākiem dzī-
vokļu īpašniekiem, kuri konstatējuši prusakus savā dzīvoklī vai dzīvojamās mājas

koplietošanas telpās.
SIA «PREIĻU SAIMNIEKS» pārvaldīšanā esošo daudzdzīvokļu dzīvo-

jamo māju koplietošanas telpās kukaiņu iznīcināšana jeb dezinsekcija tiek veikta
pēc mājas iedzīvotāju pieprasījuma. Taču, lai kopīgiem spēkiem apkarotu prusaku iz-
platību daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā, kaitēkļu apkarošana ir jāveic arī dzīvokļos, un

tas ir jādara pašiem iedzīvotājiem. 
Prusaki daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās pārvietojas no dzīvokļa uz dzīvokli, izmantojot notekcaurules

un ventilācijas šahtas. Saskaņā ar Veselības inspekcijas sniegto informāciju, ja invāzija nav ļoti liela, vis-
pirms dzīvokļu īpašniekiem nepieciešams mēģināt saviem spēkiem apkarot prusakus savos dzīvokļos,
vienojoties par koordinētu un vienlaicīgu rīcību un ievērojot Veselības inspekcijas sniegtos ieteikumus
(tālāk tekstā) individuālai prusaku apkarošanai.

Saskaņā ar Veselības inspekcijas ieteikumiem – ja mājoklī ir iemitinājušies prusaki, to koloniju
vēlams iznīcināt pēc iespējas ātrāk.

SVARĪGI! Katrs dzīvokļa īpašnieks ir atbildīgs arī par savu pagrabā esošo novietnes daļu, kura arī
var būt par prusaku perēkli, tāpēc arī pagrabtelpas ir regulāri jāapseko, jāizvērtē, vai tur neatrodas liekas,
aizmirstas un nevajadzīgas lietas, kas var kalpot kā infekcijas perēklis.

Ja iepriekšminētie ieteikumi nav bijuši iedarbīgi prusaku apkarošanā, nepieciešams izmantot profe-
sionāla kaitēkļu kontroles un apkarošanas dienesta pakalpojumus, kas nosaka kaitēkļu mitināšanās, baro-
šanās un pārvietošanās vietas un izvēlas atbilstošu metodi un līdzekļus to iznīcināšanai, kā arī sniedz ie-
teikumus par turpmāk veicamajiem pasākumiem aizsardzībai pret šiem kaitēkļiem.

Efektīvākais veids, kādā pilnībā novērst kaitēkļu invāziju, ir daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas iedzīvotājiem
vienoties un veikt dezinsekciju vienlaicīgi visā ēkā – gan katrā no dzīvokļiem, gan koplietošanas telpās.

Kādos gadījumos jāzvana 
SIA «PREIļU SAIMNIEKS»

Avārijas dienestam?
SIA «PREIĻU SAIMNIEKS» Avārijas dienests darbdienās

un brīvdienās no plkst. 8:00 līdz 22:00 apkalpo SIA «PREIĻU
SAIMNIEKS» apsaimniekošanā esošo Preiļu pilsētas, Aiz-
kalnes un Līču ciemu daudzdzīvokļu māju un citu apsaimnie-
kojamo objektu apkures, karstā, aukstā ūdensvadu un kanalizā-
cijas sistēmas. Uz mājām, ko SIA «PREIĻU SAIMNIEKS» 
neapsaimnieko, Avārijas dienests dodas tādos gadījumos, ja 
ir noslēgts līgums par Avārijas dienesta pakalpojumu izmanto-
šanu.

Ja avārijas situācija notikusi ēkā, kuru neapsaimnieko SIA
«PREIĻU SAIMNIEKS» un nav arī noslēgts līgums par SIA
«PREIĻU SAIMNIEKS» Avārijas dienesta pakalpojumu izman-
tošanu, vai ja šis gadījums neietilpst Avārijas dienesta funkcijās,
tad pieteikums tālāk tiek nodots attiecīgajām iestādēm (AS «Lat-
venergo», VUGD u.c.). Jebkurā gadījumā Avārijas dienesta tāl-
ruņa operatori uzklausa ikviena zvanītāja problēmu un iesaka
labāko risinājumu.

Avārijas dienesta mērķis ir sniegt palīdzību kritiskās situācijās
un veikt tādus remontdarbus, kuri jāizdara nekavējoties, lai no-
vērstu turpmākus bojājumus, samazinātu draudus cilvēku un
materiālo vērtību drošībai. Avārijas dienestam jāziņo par šādiem
gadījumiem:

• applūdis pagrabs;
• aizsalusi vai aizsērējusi kanalizācija;
• nav karstā vai aukstā ūdens;
• nedarbojas ūdens patēriņa skaitītājs vai bojāta tā plomba;
• ir auksti radiatori;
• plīsis apkures stāvvads, radiators vai dvieļu žāvētājs;
• pazudusi elektrība vai jūtama deguma smaka;
• ja ir novēroti maģistrālo ūdensvadu vai siltumapgādes

tīklu bojājumi;
• ja ir nolauzti koki, bojātas ielu norādes un ceļa zīmes,

beigti dzīvnieki u.tml. gadījumos.

Uzmanību! Par elektrības vadiem aiz individuālā skaitītāja
atbild dzīvokļa īpašnieks. SIA «PREIĻU SAIMNIEKS» Avārijas
dienests nelabo elektrību dzīvokļos.

SIA «PREIĻU SAIMNIEKS» remontdarbu
dispečeri zvanus uzklausa visu diennakti, tālrunis:
65307085, bet speciālisti izbraukumos dodas 
un palīdz darbdienās un brīvdienās no plkst. 8:00
līdz 22:00.

Saskaņā ar sanitārtehnisko darbu izcenojumu cenrādi iedzī-
votājiem tiek piedāvāti arī dažādi iekšējo tīklu maksas pakalpo-
jumi, piemēram, radiatoru nomaiņa, klozetpodu uzstādīšana 
u.c. Maksas pakalpojumu saraksts un cenrādis pieejams
www.preilusaimnieks.lv.

!Skalo lietus ūdens kanalizācijas tīklus
Šī gada 6.-12. novembrī Preiļu pilsētā tika veikta lietus ūdens kanalizācijas tīklu skalošana,

informē SIA «PREIĻU SAIMNIEKS» Ūdensapgādes un kanalizācijas daļas vadītājs Aleksandrs
Lapuha. 

Virsūdens uztvērēju jeb gūliju tīrīšana un tīklu skalošana tika veikta ar speciāli tam aprīkotu hid-
romašīnu. Aleksandrs Lapuha norāda, ka lietus ūdens kanalizācijas tīklu normālai funkcionēšanai to
skalošana jāveic regulāri, jo caurules mēdz aizsērēt ar smiltīm un lapām, bet efektīvi atbrīvoties no
nosēdumiem caurulēs var tikai ar hidrodinamiskās skalošanas metodi. 

Šajā skalošanas reizē dažādās pilsētas vietās no nosēdumiem tika iztīrītas 197 gūlijas.
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Saimnieka Vârds

Saim nie ka Vârds
SI A «PRE IÏU SAIM NIEKS» in for matîvs iz de vums

At bildîgâ par iz de vu mu: Inga Krekele,
tel.  22152891, e-pasts: inga.krekele@preili.lv

Ie spiests SIA «Latga les Dru ka», 
Rç zek nç, Baz nîcas ielâ 28. 

 

SIA «PREIļU SAIMNIEKS»
atsācis dezinficēt dzīvojamo māju kāpņu telpas

SIA «PREIļU SAIMNIEKS»
MORGA UN APBEDĪŠANAS BIROJA PAKALPOJUMI

Preiļos, Talsu ielā 2a
Strādājam darbdienās no plkst. 8.00-12.00; 13.00-17.00

Tālr. 65322592 vai 26431724

• A. Upīša iela 1 – ārdurvju remonts 1. kāpņu telpā
• A. Upīša iela 6 – lodžiju ekrānu nomaiņa
• Daugavpils iela 74 – jaunu ārdurvju uzstādīšana 4. kāpņu telpā
• Liepu iela 1 – ārdurvju remonts 5. kāpņu telpā
• Mehanizatoru iela 8 – daļēja ūdens noteku uzstādīšana
• N. Rancāna iela 2 – daļēja ventilācijas skursteņu pārmūrēšana
• Viļānu iela 4 – ārdurvju remonts 2. kāpņu telpā

Remontdarbus daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās SIA «PREIĻU
SAIMNIEKS» Remontu un celtniecības daļa veic pēc dzīvokļu īpaš-
nieku vairākuma ierosinājumiem apsaimniekošanas līdzekļu ietvaros.

Dzīvokļu īpašniekus aicinām izturēties saudzīgi pret kopīpa-
šumu, saudzīgi atvērt un aizvērt durvis, nebojāt apgaismes ķer-
meņus un slēdžus, rūpēties par tīrību kāpņu telpās. Tikai darbo-
joties savstarpējā cieņā un sapratnē iespējama veiksmīga daudz -
dzīvokļu dzīvojamo māju apsaimniekošana!

Ņemot vērā to, ka Latvijā pasliktinās
epidemioloģiskā situācija saistībā ar Co-
vid-19 vīrusa izplatību, SIA «PREIĻU 
SAIMNIEKS» sākot ar šī gada 2. novembri
ir atsācis dezinficēt apsaimniekošanā esošo
daudzdzīvokļu dzīvojamo māju koplieto-
šanas telpas.

Katru darba dienu laika posmā no plkst.
8:00 līdz 12:00 SIA «PREIĻU SAIM-
NIEKS» sētnieki un nepieciešamības ga-
dījumā šim darbam piesaistītie palīgstrād-
nieki ar dezinfekcijas līdzekli un lupatiņu
apstrādā daudzdzīvokļu dzīvojamo māju
kāpņu telpu ieejas durvju rokturus, kāpņu
margas, pastkastītes, palodzes, kā arī pa-
grabtelpu ieejas durvju rokturus. 

SIA «PREIĻU SAIMNIEKS» aicina
arī pašiem daudzdzīvokļu māju iedzī-
votājiem ievērot piesardzības pasāku-
mus – fiziskā distancēšanās un drošības
pasākumu ievērošana var palīdzēt izvai-
rīties no inficēšanās ar Covid-19 vīrusu
un ierobežot tā izplatību!

ATGĀDINĀM, ka visdrošākais veids, kā sevi pasargāt 
no vīrusa, ir personīgās higiēnas ievērošana, jo kāpņu telpu de-
zinfekcijai, ņemot vērā to, cik daudz cilvēku tajās nāk un iet, ir
īslaicīgs efekts. Būsim piesardzīgi un atbildīgi ikdienas gaitās, ar
sapratni izturēsimies pret ierobežojumiem un novērtēsim sētnieku
darbu!

Aktuālā informācija par vīrusa Covid-19 izplatību, kā arī cita
noderīga informācija pieejama:

3 mājaslapā https://covid19.gov.lv/;
3 Slimību profilakses un kontroles centra mājaslapā

https://www.spkc.gov.lv/lv/aktualitates-par-covid-19.

A. Upīša iela 6 – VECIE LODŽIJU EKRĀNI

A. Upīša iela 6 – JAUNIE LODŽIJU EKRĀNI

SIA «PREIĻU SAIMNIEKS» Remontu un celtniecības daļa
ir apkopojusi informāciju par 2020. gada oktobra mēnesī paveik-
tajiem remontdarbiem daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās Preiļos.

Paveiktie remontdarbi daudzdzīvokļu
dzīvojamās mājās 2020. gada oktobrī
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