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Aicinām iepazīties
ar daudzdzīvokļu

māju apsekošanas
aktiem un uzturēšanas

darbu plāniem 
2019. gadam!

Māju vecākie un dzī-
vokļu īpašnieki aicināti iepa-
zīties ar daudzdzīvokļu dzī-
vojamo māju apsekošanas
aktiem, kā arī uzturēšanas
darbu plāniem 2019. gadam,
kas no 1. oktobra pieejami
SIA «Preiļu saimnieks» Lie -
pu ielā 2. Dokumentus varēs
saņemt, iesniedzot iesnie-
gumu klātienē Liepu ielā 2
vai elektroniski parakstī-
tu iesniegumu nosūtot uz
psaimnieks@preili.lv. Apse-
košanas akti pieejami arī
elektroniski pdf formātā.

Atgādinām, ka šajos do-
kumentos ir norādīti katrai mā-
jai ieteicamie remontdarbi,
taču iedzīvotāji var lemt arī
par citiem darbiem, kas viņiem
šķiet nepieciešami – ja dzī-
vokļu īpašniekiem ir priekš-
likumi par mājas renovāciju
vai uzlabojumiem, tos var rak-
stiski iesniegt SIA «Preiļu
saimnieks». 

Noteiktā apsaimniekoša-
nas maksa 2019. gadā mainīta
netiek. Remontdarbi daudz-
dzīvokļu dzīvojamās mājās
tiek veikti pēc dzīvokļu īpaš-
nieku vairākuma ierosināju-
miem apsaimniekošanas lī-
dzekļu ietvaros. 

Taču, ja plā noto remont -
darbu tāme pārsniedz uzkrā-
juma līdzekļus, apsaimnieko-
šanas maksa, saskaņojot ar
dzīvokļu īpašniekiem, var tikt
paaugstināta. 

Iegādāta jauna tehnika lapu savākšanai 

Šogad Preiļos, tāpat kā visā Latvijā,
varēja izbaudīt īpaši krāšņu rudeni,

savukārt SIA «Preiļu saimnieks» darbinie -
ki, sākoties lapkritim, uzsāka nobiru šo lapu
savākšanu. Lai šo darbu atvieglotu un pa-
darītu racionālāku, šoruden tika iegādāts
lapu savācējs «Kohler VD440», kas tiek
piestiprināts atkritumu vedējam, lai lapas
uzreiz tiktu iesūktas kravas nodalījumā un
pēc tam aizgādātas uz lapu laukumu. 

Kā stāsta SIA «Preiļu saimnieks» Komu-
nālās nodaļas vadītāja Zenta Igolniece, līdz
šim lapu savākšana bija roku darbs, savukārt

ar lapu sūcēju to var izdarīt daudz operatīvāk
ar daudz mazāku darbinieku iesaisti. Lapas
tiek vāktas gan Preiļu parkā, gan arī pilsētā,
tostarp mikrorajonos. Sētnieku sagrābtās lapu
kaudzes jau tajā pat vai nākamajā dienā tiek
aizvestas, līdz ar to vējš tās neizdzenā pa ap-
kārtējo teritoriju. 

Iepriekš ļoti daudz pūļu tika veltīts lapu
novākšanai no parka grāvja stāvajām nogā-
zēm A. Paulāna ielā, tagad ar lapu sūcēju šis
darbs tiek atvieglots un ir paveicams daudz
īsākā laikā, nepiesaistot tik daudz cilvēku.  

Lapas Preiļu parkā tiek rūpīgi novāktas

tajās vietās, kur notiek intensīvāka cilvēku
kustība, gar celiņiem un taciņām, kā arī vietās,
kur zied pavasara puķes, kam pretējā gadīju -
mā būtu grūti izspraukties cauri biezajai lapu
kārtai.  Taču nomaļākās parka vietās nobirušās
lapas tiek atstātas, jo tās sniedz kokiem barī-
bas vielas un apsedzot pasargā to saknes. 

Jāņem vērā, ka lapu sūcējs ir paredzēts ti-
kai lapām, nevis zariem, dārza atkritumiem,
lakstiem vai sadzīves atkritumiem, tāpēc ai-
cinām iedzīvotājus nemest sagrābtajās lapu
kaudzēs zarus vai cita veida atkritumus, kas
var apgrūtināt lapu sūcēja darbu.

Celtnieku ielas mikrorajonā stāda košumkrūmus 

Kā pastāstīja SIA «Preiļu saimnieks»
dārzniece Zinaīda Adamoviča, tie ir dažādu
šķirņu fizokarpi, grimoņi, spirejas, klin-
šrozītes, filadelfi jeb jasmīni, hortenzijas,
bārbeles un tūjas. Krūmiņi izvēlēti tādi,
kas izaugot neaizsegs mājām logus.

Visi krūmiņi, izņemot tūjas, ir ziedošie.
Daudzveidība ir arī lapās – fizokarps ‘Lu-
teus’ ir ar dzeltenīgām, bet ‘Diabolo’ – sar-
kanīgām lapām, savukārt grimoņi būs raib-
lapu, rudeņos priecējot arī ar savām
skaistajām ogām.

Lai arī ziemā būtu zaļums, iestādītas
tiks 4 Rietumu tūjas, kas augs kuplas, ne-
pārsniedzot 1,50 m augstumu. Lielākais
iestādītais krūms būs ceriņš ‘Krasavitsa

Maskvi’, kas arī neaizsegs lodžijas, bet pa-
vasaros patīkami smaržos. 

Lai stādiņi veiksmīgi ieaugtu, SIA
«Preiļu saimnieks» ir atvedusi auglīgu aug-
sni. Komunālās nodaļas vadītāja Zenta Ig-
loniece skaidro, ka, rudenī stādot krūmiņus,
katrs stāds pamatīgi jāsalaista, un, ja ilg-
stoši saglabāsies sauss laiks, stādiņi būs
arī atkārtoti jāpalej. Sevišķi bagātīgi rude-
ņos jāpadzirda ir tūjas, lai tām pavasaros
«neapdegtu» skujas. 

Celtnieku ielas mikrorajons kļūst aiz-
vien sakoptāks, un nākampavasar tā iedzī-
votājus priecēs arī šoruden iestādītie zie-
došie krūmi! 

Oktobra beigās Celtnieku ielas mikrorajonā pie mājām Celtnieku 10 
un 11 uzsākta košumkrūmu stādīšana, kopā paredzēts iestādīt 

~50 stādiņus. 
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Noslēgumam tuvojas ūdensvada un kanalizācijas
tīklu rekonstrukcija N. Rancāna ielas mikrorajonā 

Noslēgumam tuvojas ūdensvada un
kanalizācijas tīklu rekonstrukcijas būv-
darbi Nikodema Rancāna daudzstāvu
māju rajonā, Preiļos. Visas mājas jau ir
pieslēgtas jaunajiem kanalizācijas tīk-
liem – N. Rancāna ielā Nr. 1, 2, 3, 4, 5, 8
un Liepu ielā Nr. 4, 6, 8, 10, 12. Savukārt
pakāpeniska pieslēgšanās izbūvētajiem
ūdensvada tīkliem notiks tuvākajā laikā.
Šobrīd notiek teritorijas labiekārtošanas
darbi.

Kā pastāstīja SIA «Preiļu saimnieks»
Ūdensapgādes un kanalizācijas daļas va-
dītāja vietnieks Kristaps Určs, darbi ritēja

salīdzinoši raiti, iekļaujoties termiņos un
bez īpašiem sarežģījumiem. 

N. Rancāna ielas mikrorajons ir pats ve-
cākais Preiļos, pirmās trīsstāvu ķieģeļu mā-
jas uzceltas vēl 1960. gadu sākumā, līdz ar
to kanalizācijas un ūdensvada tīkli šajā mik-
rorajonā bija savu laiku nokalpojuši, daudz-
viet vecās čuguna caurules bija kritiskā stā-
voklī, tāpēc bieži notika avārijas situācijas. 

Darbu būvuzraugs Vladimirs Haritonovs
stāsta, ka vecās čuguna caurules ir aizvieto -
tas ar mūsdienīga materiāla – polietilēna –
caurulēm. Čuguna caurules ar laiku sāk iz-
drupt, īpaši ņemot vērā, ka mūsdienās sa-

dzīvē tiek izmantots ļoti daudz dažādu ķi-
mikāliju – veļas pulveri, mazgāšanas līdzekļi,
kanalizācijas cauruļu tīrīšanas līdzekļi u.c.
Tādējādi kanalizācijā veidojas ļoti agresīva
ķīmiskā vide. Atšķirībā no čuguna, polie-
tilēna caurules šie līdzekļi nebojā. 

Šobrīd notiek mikrorajona teritorijas
labiekārtošana – tiek veikta asfalta ielu se-
guma atjaunošana izfrēzētajās vietās, be-
tona plātņu atlikšana, kā arī zālāja atjau-
nošana zaļajā zonā. 

Atgādinām, ka darbu gaitā tika rekons-
truēti ūdensvada un kanalizācijas tīkli. No-
mainītas maģistrālā ūdensvada caurules,

ūdensvada akas un ūdensvada pievadi, kā
arī maģistrāles kanalizācijas caurules, ka-
nalizācijas akas un kanalizācijas pievadi
daudzstāvu mājās N. Rancāna ielā Nr. 1,
2, 3, 4, 5, 8 un Liepu ielā Nr. 4, 6, 8, 10,
12. Darbus veica SIA «Preiļu santehniķis».

Pēc tīklu rekonstrukcijas, uzlabosies ie-
dzīvotājiem piegādājamā ūdens kvalitāte,
kā arī tiks novērstas iespējamas ūdensvada
avārijas situācijas, kanalizācijas noplūde
vai cauruļu aizdambēšanās. Tā kā mājās
iekšējie tīkli pamatā vēl ir vecie, arī tos,
iedzīvotājiem vienojoties, būtu ieteicams
nomainīt uz jauniem. 

Čuguna caurules tika aizvietotas ar polietilēna Asfalts tiek atjaunots izfrēzētajās vietās

Rudenī tradicionāli Preiļu kapsētās no -
tiek svecīšu vakari, kuru laikā aizgājēju at-
dusas vietas apmeklē gan preilieši, gan tuvi-
nieki no citiem novadiem. Tāpēc parasti uz
šo laiku kapsētas tiek īpaši rūpīgi sakoptas.
Aizgājēju kapavietas kopj tuvinieki, savu-
kārt par kapsētu kopējo teritoriju rūpējas
SIA «Preiļu saimnieks» Komunālā nodaļa –
izpļauj zāli, satīra visas mazās taciņas, izved
atkritumus. 

Preiļu jaunajos kapos lielu koku nav, tāpēc
kopšana ir salīdzinoši vienkārša – zāle tiek no-
pļauta ar pļaujmašīnu, nelīdzenākās vietas – ar
trimmeri. 

Sarežģītāka ir pilsētas kapu kopšana, jo tajos
aug daudz lielu un vecu koku. To stāvoklim tiek
sekots līdzi, lai laikus izzāģētu bīstamos un bo-
jātos. Arī šoruden tika nozāģētas 23 bīstamas
egles un bērzi. Darbus veica speciālisti ar attie-
cīgo ekipējumu un instrumentiem, jo darbi kap-
sētās norit ļoti sarežģītos apstākļos – lai nesa-
bojātu apkārt esošās kapu kopiņas, pieminekļus,

apstādījumus un soliņus, koki tiek zāģēti pa da-
ļām. Pēc zāģēšanas darbiem SIA «Preiļu saim-
nieks» teritoriju sakopj.

Koki kapsētās tiek zāģēti, balstoties uz ie-
dzīvotāju iesniegumiem un saņemto Preiļu no-
vada domes saskaņojumu. Bojātos kokus labāk
nozāģēt laicīgi, jo, kokiem nogāžoties vētras lai -
kā, zaudējumi ir daudz lielāki – tiek bojātas ka -
pu apmalītes, pieminekļi, žogi, apstādījumi. Tā-
pēc aizgājēju tuvinieki, redzot, ka kāds koks var
sākt apdraudēt apbedījumu vietas, aicināti ar ie-
sniegumu vērsties Preiļu novada domē. 

Lai kapsētas būtu tīras un sagrābto lapu kau-
dzītes nekrātos taciņu malās, cilvēki tiek aicināti
nest no savu piederīgo kapavietām nogrābtās
lapas un citus atkritumus uz tam paredzētajiem
atkritumu konteineriem. 

Kā novērojuši SIA «Preiļu saimnieks» Ko-
munālās nodaļas darbinieki, iedzīvotāji ļoti ak-
tīvi un čakli kopj savu piederīgo kapavietas.
Un, pateicoties kopīgam darbam, Preiļu kapsētas
ir sakoptas un tīras. 

Oktobra sākumā Preiļos
veiksmīgi uzsākta apkures se-
zona, informē SIA «Preiļu
saimnieks» Siltuma un ūdens
apgādes nodaļas vadītājs Vla-
dimirs Haritonovs.

Šīgada rudens sākums bija
silts un saulains, tāpēc septem-
bra beigās / oktobra sākumā
straujā temperatūras noslīdēšana
mudināja cilvēkus sazināties ar
Siltuma un ūdens apgādes no-
daļu ar lūgumu pieslēgt apkuri.
Rezultātā, līdzīgi kā iepriekšējā
gadā, apkures sezona Preiļos uz-
sākās oktobra sākumā.

Apkurei pirmā tika pieslēg -
ta SIA «Preiļu slimnīca» – jau 

25. septembrī. 1. oktobrī apkure
tika uzsākta pirmsskolas izglītī-
bas iestādē «Pasaciņa», savukārt
no 1. līdz 5. oktobrim pakāpe-
niski apkure tika pieslēgta arī
vairumam daudzdzīvokļu pilsē-
tas namu. Pēdējā māja pieslēgta
apkurei tika 22. oktobrī. 

Apkures tarifs septembrī bija
54,97 EUR/MWh (bez PVN),
taču sakarā ar dabasgāzes cenas
strauju paaugstināšanos tiek
prognozēts arī siltumenerģijas
tarifa pieaugums.  Cik liels būs
maksājums par siltumenerģiju
oktobra norēķinu periodā, SIA
«Preiļu saimnieks» Siltumapgā-
des daļa informēs novembrī, tā-

dēļ sekojiet līdzi jaunākajai in-
formācijai.

Šoruden gaisa temperatūra
bija izteikti svārstīga, un vēsa-
jām nedēļām oktobra vidū se-
koja silta atvasara. Vladimirs
Haritonovs stāsta, ka siltummez-
gliem uzstādītā automātika strā -
dā labi, un tajās dienās, kad āra
temperatūra paaugstinājās, sil-
tumpadeve tika apturēta. Savu-
kārt Siera rūpnīcas mikrorajonā
ir 4 cauruļu sistēma (atsevišķi
karstais ūdens un apkure), un au-
tomātika uz apkuri ir uzstādīta
Siera rūpnīcas katlumājā, kas arī
regulē siltumu, atkarībā no āra
temperatūras. 

Oktobra sākumā Preiļos uzsākta apkures sezona

Rudens darbi Preiļu kapsētās
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Privātmāju īpašniekiem rudeņos jādomā, ko darīt ar lielajām
dārza atkritumu kaudzēm, kurās lielākoties ir nobirušās koku la-
pas. Jāatceras, ka Preiļu novada labiekārtošanas noteikumi aizliedz
savāktos atkritumus, tostarp lapas, zāli un zarus, dedzināt. Tāpēc
SIA «Preiļu saimnieks» pavasaros un rudeņos pilsētas privātmā-
jām rīko īpašas talkas, kuru laikā no dārza atkritumiem var at-
brīvoties bez maksas. 

Lapas un citus dārza atkritumus var kompostēt un pēc tam izmantot
kā mēslojumu, bet lapu kaudžu dedzināšana pilsētā ir ugunsbīstama,
turklāt dūmi piesārņo gaisu. 

Lai gan visbiežāk tiek runāts par plastmasas dedzināšanas negatīvo
ietekmi uz veselību, būtu jāzina, ka arī lapu dedzināšana zemā tempe-
ratūrā rada toksiskas un kancerogēnas vielas. Šo kaitīgo vielu ietekme
nav jūtama uzreiz, tās organismā uzkrājas lēnām un veicina slimību
rašanos. Jāpiebilst, ka nav tādu atkritumu, kuru dedzināšana būtu videi
draudzīga. 

Saskaņā ar Preiļu novada domes saistošajiem noteikumiem 
Nr. 2012/04 «Noteikumi par administratīvo atbildību Preiļu novadā»
par ugunskuru kurināšanu, ja tā radītie dūmi traucē apkārtējos iedzī-
votājus, uzliek naudas sodu līdz 70,00 eiro; par ugunskuru kurināšanu
sabiedriskajos apstādījumos (izņemot ugunskuru kurināšanu tam pa-
redzētajās vietās) – uzliek naudas sodu no 10,00 eiro līdz 75,00 eiro. 

Nereti iedzīvotāji rudens talku laikā savāktās lapas un dārzeņus,
augļus izmet mežā. Lai arī šie bioloģiskie atkritumi ātri noārdās un
nelielos daudzumos vidē neizdala kaitīgas vielas, tā darīt nedrīkst, un
šāda rīcība ir uzskatāma par vides piegružošanu. 

SIA «Preiļu saimnieks» Atkritumu apsaimniekošanas daļa no at-
kritumiem mudina atbrīvoties videi un cilvēka veselībai draudzīgā
veidā!

Šajā vasarā un rudens sākumā SIA «Preiļu saimnieks» komisija apsekoja
uzņēmuma apsaimniekotās daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Preiļos. No-

vērtēts tika māju kopējais stāvoklis – mājai piesaistītais zemesgabals, tā labiekār-
tojums, mājas daļas un konstruktīvie elementi – sienas, kāpņutelpu stāvoklis,
pamati un apmales, ieejas nojumes, lietusūdens noteksistēma, jumts –, kā arī
iekšējie inženiertīkli un iekārtas. 

Balstoties uz šiem apsekojumiem, par katru māju ir sastādīts vizuālās apsekošanas
akts, ar ko māju vecākie, pilnvarotās personas un dzīvokļu īpašnieki ir aicināti iepazīties
(skat. sīkāku informāciju 1. lpp.). 

Kopējais māju stāvoklis ir apmierinošs
Vairums Preiļu daudzdzīvokļu dzīvojamo māju ir uzbūvētas padomju gados, un

lielākā daļa kalpo jau vairāk nekā 30, dažas pat 60 gadus. Pat jaunākajām mājām nu jau
ir vairāk nekā 25 gadi. Dzīvokļu īpašniekiem jārēķinās, ka līdzīgi kā jebkuras privātmājas
saimnieks regulāri veic ieguldījumus gan teritorijas uzturēšanā, gan dažādos remont -
darbos, tāpat arī dzīvokļu īpašniekiem ir jāiegulda kopīgie līdzekļi, lai to māja būtu sa-
kārtota un ērta dzīvošanai vēl daudzus gadus. Nepietiek skaisti izremontēt savu dzīvokli,
bet nelikties ne zinis par veco šīfera jumtu, vai uzstādīt modernas izlietnes, bet aizmirst
par kanalizācijas stāvvadu stāvokli mājā. 

Māju apsekošana ne tikai ļāva konstatēt nākotnē darāmos darbus, bet arī novērtēt
līdz šim pēdējo 10 gadu laikā paveikto, kas nav maz – vairumam māju ir nomainītas ār-
durvis, atjaunots kāpņutelpu krāsojums, remontēti ventilācijas skursteņi, kāpņutelpās
uzstādīts apgaismojums ar kustību sensoriem un nomainīti vecie logi uz PVC konstruk-
ciju, kā arī veikti citi lielāki vai mazāki darbi. Var redzēt, ka arī paši iedzīvotāji ir
veikuši ieguldījumus savos dzīvokļos – aptuveni 70% logu dzīvokļos ir nomainīti uz
jauniem, tādējādi ne tikai parūpējoties par omulīgumu savās istabās, bet arī samazinot
kopējo mājas siltuma patēriņu. 

Protams, lielākajā daļā māju daudzas lietas vēl jāizdara, taču nevar atstāt nepamanītu
arī jau padarīto.  

Pamatā veiksmīga sadarbība ar mājas iedzīvotājiem
Apstiprinājās jau iepriekš novērotais, ka tieši veiksmīga sadarbība ar mājas vecāko

vai iedzīvotāju pārstāvi ir pamatā labajiem piemēriem, kad mājā vairums nepieciešamo
darbu jau ir izdarīts un uzkrājums tiek veidots nākotnē gaidāmajām vajadzībām. 

Kā pozitīvus piemērus var minēt daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās Celtnieku ielā
10, Liepu – 30, Jaunajā – 1. Savukārt visvairāk darāmo darbu iekrājies mājām, kurās
nav bijis mājas vecākā vai cilvēka, kas uzņemtos iniciatīvu šajos jautājumos. Jo tieši
dzīvokļu īpašnieku kopība vienojas un nolemj, vai un kādi darbi mājā ir veicami. 

Svarīgākie darbi – jumta un komunikāciju nomaiņa 

Ne visas mājas pa šiem gadiem ir piedzīvojušas būtiskus remontdarbus. Kā norāda
SIA «Preiļu saimnieks» valdes priekšsēdētājs Jānis Mūrnieks, darbi jāsāk būtu no augšas
– ar jumta nomaiņu, tālāk domājot par ūdens un kanalizācijas tīkliem, īpaši tām mājām,
kas jau ir vecākas par 50 gadiem, piemēram, N. Rancāna ielas dzīvojamā masīvā. 

Taču jebkurā gadījumā Preiļu iedzīvotājiem nav pamata satraukumam, ka to mājas
savu laiku jau nokalpojušas un bez kapitālieguldījumiem ies bojā, kā tas reizēm mēdz
izskanēt masu medijos, runājot par padomju laikā būvētajām daudzdzīvokļu ēkām. Ap-
sekošana apstiprināja, ka Preiļos daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas ir ekspluatācijā drošas
un kalpos vēl daudzus gadus, taču jārēķinās, ka to uzturēšanā dzīvokļu īpašniekiem
nāksies arī turpmāk ieguldīt lielākus vai mazākus līdzekļus, jo visi mēs vēlamies dzīvot
sakārtotā un labā vidē. 

Par veicamajiem darbiem lemj paši iedzīvotāji
Apsekošanas aktos katrai mājai ir norādīti ieteicamie darbi – gan tādi, kas prasa lie-

lākus ieguldījumus, piemēram, jumta maiņa, gan mazāki – tekņu un noteku remonts,
logu nomaiņa kāpņutelpās, ventilācijas skursteņu pārmūrēšana u.tml. Jebkurā gadījumā
aktā minēti tikai ieteicamie darbi, dzīvokļu īpašnieki būs tie, kas kopīgi izlems, kādi
tieši remontdarbi jāveic nākamajā 2019. gadā. 

Ja dzīvokļu īpašnieki uzskatīs, ka komisija kaut ko būtisku nav pamanījusi, 
SIA «Preiļu saimnieks» uzklausīs arī mājas vecāko vai pilnvaroto personu priekšlikumus. 

Jebkurā gadījumā remontdarbi tiks veikti apsaimniekošanas līdzekļu ietvaros vai,
vienojoties ar iedzīvotājiem, paaugstinot apsaimniekošanas maksu. Līdzšinējā prakse ir
tāda, ka apsaimniekošanas maksa tiek paaugstināta tikai pēc apstiprināto darbu pabeig-
šanas. 

veikta daudzdzīvokļu māju apsekošana Preiļos 

Dārza atkritumus pilsētā dedzināt nedrīkst 

Vasarā daudzus daudzdzīvokļu māju balkonus, palodzes, lodžijas izdaiļoja krāšņi ziedi

Kvalitatīvi nomainīts jumts ar mūsdienīgu segumu kalpos vēl ilgi
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Saim nie ka Vârds
SI A «Pre iïu saim nieks» in for matîvs iz de vums

At bildîgâ par iz de vu mu: Ilona Vilcâne,
tel. 29222199, e-pasts: ilona.vilcane@pre ili.lv

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

SIA «Preiļu saimnieks» Avārijas dienests nereti saņem
izsaukumus gan uz daudzdzīvokļu mikrorajoniem, gan
arī privātmājām par aizdambētu kanalizāciju. 

Vairumā gadījumu, kad aizdambējums ir ārējos tīklos,
problēmu var atrisināt, izmantojot hidrodinamisko auto-
mašīnu. Ar to var gan operatīvi novērst avārijas situācijas
kanalizācijas tīklos, gan arī veikt kanalizācijas un notek -
ūdeņu cauruļu profilaktisko apkopi, kas īpaši svarīgi ir
posmos un vietās, kuras ir zināmas kā problemātiskas un
kur biežāk notiek aizdambējumi. 

Viens no biežākajiem aizdambējuma iemesliem ir tauk-
vielas, kas pielīp pie kanalizācijas sieniņām, ātri piesaista
citas vielas un rezultātā aizsprosto caurules. Šādus aiz-
dambējumus parasti var iztīrīt ar augstspiedienu vai tro-
sēm. Taču, kā stāsta SIA «Preiļu saimnieks» Ūdensapgādes
un kanalizācijas daļas vadītāja vietnieks Kristaps Určs,
mēdz būt sarežģītāki gadījumi, kad, lai likvidētu aizdam-
bējumu, lokāli bojātajam vai aizdambētajam posmam var
piekļūt, vienīgi veicot rakšanas darbus un aizdambēto
posmu nomainot. Tā parasti notiek, ja kanalizācijā bezat-

bildīgas rīcības rezultātā ir nonācis kāds ūdenī nešķīstošs
priekšmets – ķieģelis, malkas pagale –, ko nevar izdabūt
laukā ne ar hidromašīnu, ne arī trosi. Nereti kanalizācijas
tīklos tiek samestas lupatas, marles, medicīniskie plāksteri,
kontracepcijas līdzekļi (prezervatīvi) un citi nepiemēroti
priekšmeti, kas arī rada nopietnus aizsprostojumus. 

K. Určs tāpat skaidro, ka aizdambējumu var radīt arī
papīra dvieļu samešana tualetes podos. Atšķirībā no tua-
letes papīra, kas ūdenī izšķīst, papīra dvieļi nesadalās, pa-
liek kā lupatas un, ja kanalizācijā tiek samesti 10–20
dvieļi, tie pie mazākā šķērslīša aizķeras, sakrājas un aiz-
dambē tīklus. 

Viss, kas momentā neizšķīst, var radīt kanalizācijas
aizsprostojumu. Tāpēc iedzīvotāji aicināti izturēties atbil-
dīgi un nenoskalot kanalizācijas sistēmā taukus un eļļu,
dārzeņu mizas, kafijas biezumus, lupatas un higiēnas pre-
ces, kam īstā vieta ir atkritumu tvertnē vai kompostā.   

Kanalizācijas lietošanai jābūt atbildīgai 

Oktobra sākumā SIA «Preiļu saim-
nieks» Komunālās nodaļas darbinieki
nozāģēja bērzu Cēsu ielas mikrorajonā.

Bērzs bija bojāts un sašķiebies un ap-
draudēja blakus esošās mājas, autostāvvietu
un iedzīvotājus. Bīstamie koki tiek nozā -
ģēti pēc iedzīvotāju lūguma un saskaņo-
juma Preiļu novada pašvaldībā. 

Nozāģēts bīstams
bērzs Cēsu ielā

SIA «Preiļu saimnieks»
darba laiks novembra

svētku laikā 
Latvijas Republikas Prokla-
mēšanas diena 18. novembrī

šogad ir svētdiena un, 
pamatojoties uz likumu 

«Par svēt ku, atceres un atzī-
mējamām die nām», nākamā
darbdiena tiek noteikta par
brīvdienu. Līdz ar to SIA

«Preiļu saimnieks» 
19. novembris ir brīvdiena. 

SI A «Pre iļu saim nieks»
AP Be DīšA NAS

BI ROjS
Pre iļos, Tal su ie lā 2a

Strā dā jam dar bdie nās 
no plkst. 8.00-12.00; 

13.00-17.00
________________________
Tālr. 65322592 vai 26431724


