
2014. gadā (janvāris–novembris) paveiktie remontdarbi  

SIA „Preiļu saimnieks” apsaimniekotājās daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās 

 

1. maija iela 6 teknes uzstādīšana un vējdēļu maiņa (3. dz.) 

Aglonas iela 3 skursteņa pārmūrēšana 

Aglonas iela 8 lieveņa remonts (1 gab.) 

Aglonas iela 9 lieveņa remonts (1 gab.) 

Aglonas iela 29 kāpņu telpu kosmētiskais remonts (IV sekc.), 

ieejas nojumju remonts (IV sekc.), 

durvju aizvērēju maiņa (IV sekc.) 

A. Upīša iela 5 PVC logu uzstādīšana kāpņu telpās, 

ārdurvju maiņa un durvju ailu remonts 

Celtnieku iela 1 ārdurvju maiņa, 

soliņu uzstādīšana 

Celtnieku iela 6 priekšlaukuma un betona lieveņu remonts, 

veļas žāvētāju uzstādīšana 

Celtnieku iela 8 priekšlaukuma un betona lieveņa remonts 

Celtnieku iela 9 ārsienu šuvju daļējs remonts 

Daugavpils iela 2 skursteņa pārmūrēšana 

Daugavpils iela 25 skursteņa pārmūrēšana 

Daugavpils iela 27 lieveņu remonts (dz. 4) 

Daugavpils iela 68 durvju aizvērēju maiņa 

Daugavpils iela 70 ārsienu šuvju daļējs remonts, 

kāpņu telpu kosmētiskais remonts, 

pastkastīšu maiņa, 

ieejas nojumju remonts, 

durvju atslēgu maiņa, 

elektrības sensoru uzstādīšana kāpņu telpās 

Daugavpils iela 74 ieejas nojumju remonts, 

bēniņu lūku maiņa, 

balkonu remonts (2 gab.), 

ārsienu šuvju daļējs remonts 

Jelgavas iela 2 jumta daļējs remonts, 

ārdurvju remonts 

Jaunā iela 1 solu remonts, 

ieejas nojumju remonts un krāsošana, 

kāpņu telpu kosmētiskais remonts, 

pastkastīšu maiņa, 

ārdurvju maiņa (IV sekc.), 

elektrības sensoru uzstādīšana kāpņu telpās 

Liepu iela 1 cauruļu izolēšana pagrabtelpās, 

ieejas nojumju remonts (I un II sekcija) 

Liepu iela 4 durvju aizvērēju uzstādīšana, 

jumta nomaiņa 

Liepu iela 8 ventilācijas skursteņu pārmūrēšana, 

ārdurvju remonts, 

betona lieveņa remonts (IV sekc.) 

Liepu iela 23 jumta seguma maiņa, 

ārsienu daļējs remonts 



Mehanizatoru iela 3 noteksistēmas montāža, 

ārdurvju maiņa, 

lieveņu remonts un durvju ailu apdare 

Mehanizatoru iela 6 pagraba ārdurvju maiņa 

Mehanizatoru iela 6b elektrības sensoru uzstādīšana kāpņu telpās 

N. Rancāna iela 2 veļas žāvētāju uzstādīšana 

N. Rancāna iela 3 ventilācijas skursteņu pārmūrēšana 

N. Rancāna iela 4 soliņu uzstādīšana 

N. Rancāna iela 5 cauruļu izolēšana pagrabtelpās, 

balkona remonts (1 gab.), 

soliņu maiņa 

N. Rancāna iela 8 ārdurvju maiņa, 

durvju atslēgu maiņa 

Pils iela 2 cauruļu izolēšana ar minerālvates čaulu 

Rēzeknes iela 16 noteksistēmas montāža 

Rēzeknes iela 24 ieejas nojumju remonts, 

ārdurvju remonts, 

ārsienu šuvju daļējs remonts 

Rēzeknes iela 30  ieejas nojumju remonts, 

pagraba logu aizmūrēšana, 

ārsienu šuvju daļējs remonts, 

balkona remonts (1 gab.), 

soliņu maiņa 

Rēzeknes iela 36 ārsienu šuvju daļējs remonts, 

logu remonts kāpņu telpās 

Rīgas iela 1 skursteņa pārmūrēšana 

Saltupes iela 5 mājas cokola siltināšana 

 


