Akciju sabiedrība "Sadales tīkls"
Vien. reģ. Nr. 40003857687

Šmerļa iela 1, Rīga, LV-1160, Latvija

ĪPAŠNIEKU SABIEDRĪBA SIA pirmalapa #35825298#

Klientu serviss
www.e-st.lv
Tālr. 8403
st@sadalestikls.lv

is@kengarags.lv

29.11.2019
Rīga
Par elektroenerģijas piegādes pārtraukumu
Cienījamais klient!
AS "Sadales tīkls" informē, ka sakarā ar plānotajiem remontdarbiem elektroapgādes tīklā tiks pārtraukta elektroenerģijas
piegāde šādiem objektiem.
09.12.2019 no plkst. 12:00 līdz 13:00 (atslēgums Nr. 889807)
Objekta adrese, nosaukums
Lokomotīves iela 52, Rīga VENTILĀCIJA
Lokomotīves iela 52, Rīga LIFTI
Lokomotīves iela 52, Rīga KOMUNĀLAIS APGAISMOJUMS

TP nr.
T50451
T50451
T50451

Fīdera nr
Z2
Z2
Z2

Skaitītāja nr.
4301751045
4301750943
4301751180

Vēršam Jūsu uzmanību, ka norādītais elektroenerģijas piegādes pārtraukuma ilgums ir orientējošs un var mainīties atkarībā
no remonta darbu ilguma. Neprognozējamu gadījumu (laika apstākļu, dabas stihiju, u.tml.) dēļ elektroenerģijas atslēgums
var arī nenotikt. Plānoto darbu norisei nav nepieciešama Jūsu klātbūtne.
Elektroenerģijas piegāde var tikt atjaunota pirms norādītā laika bez iepriekšēja brīdinājuma.
Atvainojamies par sagādātajām neērtībām.
Cerot uz veiksmīgu sadarbību,
Jūsu Sadales tīkls
Sniegto pakalpojumu jautājumos, sazinieties ar sava uzņēmuma Korporatīvo klientu apkalpošanas vadītāju Dairis
Meijers (tālr.: 25749663, 67726225, e-pasts: Dairis.Meijers@sadalestikls.lv).
Klientu serviss:
bojājumu pieteikšana: 8404
bezmaksas informatīvais tālrunis: 8403
e-pasts: st@sadalestikls.lv
www.sadalestikls.lv
www.e-st.lv
Klientam nav tiesības bez pamata pieprasīt mainīt atslēguma laiku, ja par atslēgumu ir brīdināti arī citi AS "Sadales tīkls" klienti.

PAZIŅOJUMS
Sakarā ar skalošanas darbiem ūdensvada tīklos, tiks pārtraukta ūdensapgāde
2019.gada 13. aprīlī no plkst. 09:00 līdz plkst. 20:00
Vēršam jūsu uzmanību, ka norādītais ūdensapgādes pārtraukuma ilgums ir orientējošs un var
mainīties, atkarībā no skalošanas darbu ilguma. Neprognozējamu gadījumu dēļ (tehnisko
sarežģījumu, laika apstākļu, dabas stihiju un tml.) ūdens atslēgums var arī nenotikt. Ūdens
piegāde var tikt atjaunota pirms norādītā laika bez iepriekšēja brīdinājuma.
Lai ar skalošanas procesā radītajiem nogulsnējumiem un ūdens-gaisa maisījumu netiktu
piesārņoti ēku ūdensvada pievadi un ēku iekšējais ūdensvada tīkls, klientiem (ēku
apsaimniekotājiem) ir obligāti jānoslēdz ūdens padeve pirms ūdens patēriņa skaitītāja mezgla un
iedzīvotājiem jāievēro aizliegums lietot ūdeni norādītajā laika posmā.
Minēto priekšnoteikumu neievērošanas gadījumā tiek pieļauta iespēja nogulsnējumiem un ūdensgaisa maisījumam nokļūt ēkas iekšējā ūdensvada tīklā, filtros, sanitārajās iekārtās un
elektroierīcēs, kas pieslēgtas ūdens padevei.
Pēc ūdensapgādes atjaunošanās ir iespējama īslaicīga ūdens uzduļķošanās, tāpēc pirms
sadzīves tehnikas un elektroierīču, kas pieslēgtas ūdens padevei, ekspluatācijas jāpārliecinās par
ūdens kvalitāti jaucējkrānos.
Lūdzam savlaicīgi parūpēties par pietiekamu ūdens uzkrājumu veidošanu.
Atvainojamies par radītajām neērtībām un ceram uz sapratni, jo minētie darbi tiek veikti, lai
nodrošinātu dzeramā ūdens kvalitātes stabilitāti un drošību ilgtermiņā.
Pievada piesārņošanas gadījumā lūdzu informēt SIA “Rīgas ūdens” pa vienoto bezmaksas
diennakts tālr. : 80002122
e-pasts: klienti@rigasudens.lv
www.rigasudens.lv
Klientam, nav tiesības bez pamata pieprasīt mainīt ūdens atslēgšanas laiku, ja par atslēgumu ir
brīdināti citi SIA
Ūdensapgāde tiks pārtraukta sekojošās adresēs:
Malnavas iela: 12a, 14, 15, 15a, 16, 16a, 17, 18, 18a, 19, 20, 20a, 21, 22, 23.
Prūšu iela: 21, 23, 23a, 25, 32, 38, 40, 40a, 42.

Aglonas iela: 39, 57.
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