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1. Vadības ziņojums un 2015. gada svarīgākie notikumi 
 

Sagatavojot šo vidēja termiņa darbības             

stratēģiju 2016.–2019. gadam, kapitālsabiedrības 

“Preiļu saimnieks” vadība ir izvērtējusi uzņēmuma spēju 

turpināt darbību savā jomā un visos līdz šim aptvertajos 

darbības virzienos. Vidēja termiņa darbības stratēģija 

izstrādāta, pieņemot, ka uzņēmums turpinās attīstīt savu 

darbību atbilstoši sabiedrības statūtiem un vidēja 

termiņa darbības stratēģijā paredzētajam, ieviešot 

modernas tehnoloģijas un pilnveidojot visu 

inženierkomunikāciju un ar tiem saistītu mehānismu 

darbības kontroles sistēmu. 

SIA “Preiļu saimnieks” vadība prognozē, ka pārdomātu 

un mērķtiecīgu aktivitāšu rezultātā sniegto pakalpojumu 

apjoms turpinās augt. Sabiedrība turpinās īstenot atbildīgu, 

uz ilgtspējīgu attīstību vērstu darbības stratēģiju, īpašu 

uzmanību veltot sadarbībai ar dzīvokļu īpašniekiem. 

Tomēr sabiedrības darbība ir pakļauta arī vairākiem 

riskiem, ieskaitot likviditātes risku, kredītrisku, dažādu nodokļu procentlikmju 

svārstības, finanšu aktīvu un saistību patiesās vērtības svārstību risku. SIA “Preiļu 

saimnieks” būtiskie riski ir saistīti ar ekonomisko situāciju valstī un iedzīvotāju 

maksātspēju.  

Mazinot risku ietekmi, sabiedrība tikai tad var noteikt vidēja termiņa darbības 

stratēģijas norises, kā arī pienākumu un atbildības sadalījumu, izstrādājot un 

aktualizējot iekšējos normatīvos aktus, saskaņā ar sabiedrības stratēģiju un funkcijām. 

Tas ir pats galvenais, kas būtu jāņem vērā, analizējot un pētot šādas darbības stratēģijas. 

Tāpēc vidēja termiņa darbības stratēģija šobrīd ir balstīta izjūtās, jo tas nav matemātiski 

nosakāms un pamatojams darbs. 

Ar komunālo pakalpojumu jomu saistīti darbi ir cilvēkiem paliekoša vērtība, kas 

nemainīgā kvalitātē (ja to kāds uztur) pastāv pat vairākus desmitus gadu. Šī vērtība 

saglabājas tāpēc, ka mēs paši esam spējīgi to izveidot un uzturēt, un to ir izdarījusi mūsu 

komanda. Mūsu vārds nosaukumā – “saimnieks” – tika iekļauts tikai tāpēc, lai uz 

darāmajiem darbiem varētu ātri reaģēt, lai pietiktu ar viena vadošā darbinieka rīkojumu 

un nevajadzētu izveidot to birokrātiju, kāda ir valstī, un būtībā šis faktors mums ir 

palīdzējis.  

 

Būtiskākās SIA “Preiļu saimnieks” attīstības jomas 2015. gadā: 

- siltumenerģija ir izmantota efektīvāk, jo ir samazinājies zudums par 32 %; 

- vidēji par 8 % pieaudzis klientu skaits, kas izmanto SIA “Preiļu saimnieks” 

ūdensapgādes un cieto sadzīves atkritumu izvešanas pakalpojumus; 

- efektīvi darbojas atkritumu šķirošanas sistēma, otrreizējai pārstrādei tika nodoti 

4,79 % no visiem sadzīves atkritumiem; 

- turpinās divu veiksmīgi apgūtu Eiropas Savienības Kohēzijas fonda ietvaros 

realizētu ūdenssaimniecības projektu iespēju apguve; 

Attēls 1: 

SIA “Preiļu saimnieks” 

valdes priekšsēdis 

Jānis Mūrnieks 
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- uzsākta ūdens patēriņa mērītāju attālinātās nolasīšanas sistēmas pilnveidošana un 

modernizācija; 

- uzsākta plānveida tīklu skalošana un hidrauliskais monitorings, kura veikšanai 

plānots iegādāties aprīkojumu un sensorus; 

- uzsākts aktīvs darbs pie daudzdzīvokļu māju mikrorajonu iekšējo tīklu 

atjaunošanas, kas tiek darīts, izstrādājot projekta dokumentāciju Celtnieku ielas 

mikrorajonā, un turpināsies N.Rancāna ielas mikrorajonam; 

- tiek strādāts un turpmāk tiks pastiprināts darbs ar debitoriem, sevišķu uzmanību 

veltot ļaunprātīgiem un apzinātiem nemaksātājiem (tostarp arī juridiskām personām). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Attēls 2: SIA “Preiļu saimnieks” Preiļu pilsētā apsaimnieko 135 daudzdzīvokļu namus 
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2. Vispārēja informācija par sabiedrību “Preiļu 

saimnieks”, uzņēmuma raksturojums un attīstība 
 

Nosaukums: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Preiļu saimnieks”  

Sabiedrības juridiskais statuss: sabiedrība ar ierobežotu atbildību 

Vienotais reģistrācijas numurs: 47703001720 

Adrese: Liepu ielā 2, Preiļos, Preiļu novadā, LV-5301 

Kontaktinformācija: tālr./fakss 65381152, e-pasts: psaimnieks@inbox.lv 

 

SIA „Preiļu saimnieks” ir Preiļu novada domes 100 % kapitālsabiedrība, kas 

izveidota 2002. gada 28. jūnijā, reorganizējot PPPU „Saimnieks”, PPPU „Atvars” un 

Preiļu novada domes Siltumapgādes nodaļu. 

SIA „Preiļu saimnieks” ir daudznozaru komunālo pakalpojumu sniedzējs, kas Preiļu 

novadā veic siltumenerģijas ražošanu, pārvadi, sadali un realizāciju, nodrošina 

centralizēto ūdensapgādi, veic dzīvojamo ēku apsaimniekošanu, organizē atkritumu 

apsaimniekošanu un pilsētas administratīvās teritorijas labiekārtošanu, sniedz dažādus 

maksas pakalpojumus. 

SIA „Preiļu saimnieks” darbības mērķis ir tehnoloģiski efektīvu un kvalitatīvu pilna 

cikla komunālo pakalpojumu nodrošināšana, kā arī sabiedrības vajadzību 

apmierināšanu komunālo pakalpojumu saņemšanā Preiļu novadā saskaņā ar sabiedrības 

statūtiem. SIA „Preiļu saimnieks” strādā ciešā sadarbībā ar pašvaldību, lai tiktu rasti 

labākie risinājumi komunālo pakalpojumu nodrošināšanai. 

SIA “Preiļu saimnieks” pārvaldi īsteno dalībnieku sapulce un valde, kas sastāv no 

trīs personām: valdes priekšsēža un diviem valdes locekļiem, un darbojas atbilstoši 

statūtiem. Dalībnieku sapulces kompetencē esošos lēmumus pieņem kapitāla daļu 

turētāja pārstāvis. 

SIA “Preiļu saimnieks” atbalsta godīgu biznesa praksi, kas balstīta ētikas 

pamatprincipos. Uzņēmuma vadība ar savu rīcību un darba organizāciju veicina ētikas 

principu ievērošanu un ievēro godīgas konkurences noteikumus.  

Uzņēmumā ir izstrādāta personāla politika, kas sekmē uzņēmuma stratēģisko mērķu 

ievērošanu. Profesionāli darbinieki ir SIA “Preiļu saimnieks” lielākā vērtība. Liela 

uzmanība tiek pievērsta darbinieku informētībai un izglītošanai. Tiek veicināta 

darbinieku motivācija un iesaiste lēmumu pieņemšanā. SIA “Preiļu saimnieks” vidēji 

ir nodarbināti 160 darbinieki. Uzņēmuma organizatoriskā shēma ir attēlota nākamajā 

lappusē. 

 

 

mailto:psaimnieks@inbox.lv


 

SIA “Preiļu saimnieks” pārvaldes struktūra 

 

Sabiedrisko attiecību speciālists 

VALDE 

(3 cilvēku sastāvā) 

 

Siltuma un ūdens apgādes nodaļa Komunālā nodaļa Galvenais grāmatvedis 

VALDES  

PRIEKŠSĒDĒTĀJS 

Ražošanas inženieris 

Siltumapgādes daļa 

Ūdensapgādes un kanalizācijas daļa 

Labiekārtošanas un apzaļumošanas daļa 

Atkritumu apsaimniekošanas daļa 

Remontu un celtniecības daļa 

Galvenais transporta mehāniķis 

Apbedīšanas birojs 

 

 

Dārznieks 

Grāmatvedība 

Komunālo maksājumu norēķinu daļa 

Parādu piedziņa, jurists 

Viesnīca 

 

Avārijas dienests 

Ražošanas inženieris 

Jurists 

Personāla daļa 

Darba aizsardzības speciālists 

Galdniecība 

Lietvedis 



 

3. Pakalpojumu raksturojums 
 

SIA „Preiļu saimnieks” turpina sekmīgi uzsāktos darbus šādās jomās: 

- siltumenerģijas ražošana, pārvade, sadale un realizācija; 

- avārijas dienesta pakalpojumi;  

- ūdenssaimniecības objektu apsaimniekošana, ūdensapgāde un notekūdeņu 

novadīšana Preiļu pilsētā, Aizkalnē un Līčos; 

- daudzdzīvokļu dzīvojamo māju ar tām piesaistīto teritoriju pārvaldīšana un 

apsaimniekošana, kā arī remontdarbi daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās uzkrāto 

apsaimniekošanas līdzekļu ietvaros; 

- dabai draudzīga sadzīves atkritumu apsaimniekošana — pēc iespējas lielāka 

daudzuma un augstākas kvalitātes otrreizējo izejvielu atgriešana saimnieciskā apritē, 

nodrošinot patērētājam draudzīgāku savākšanas infrastruktūras tīklu un pakalpojumu 

spektru; 

- labiekārtošana un sanitārā apkope, ielu un ietvju mehanizētā tīrīšana, mājīgas 

pilsētvides veidošana (tostarp, nodrošinot svētku noformējumu latviskajās gadskārtās 

un valsts svētkos), pilsētas kapsētu uzturēšana; 

- galdniecības darbnīca uzņēmuma un pilsētas labiekārtošanas vajadzībām; 

- piedāvā viesnīcas pakalpojumus;  

- piedāvā apbedīšanas pakalpojumus (pilns serviss, ieskaitot morgu); 

- uztur pilsētas sabiedrisko tualeti; 

- īsteno sabiedrības izglītošanas un informēšanas aktivitātes ikmēneša informatīvajā 

izdevumā “Saimnieka Vārds”, kā arī interneta vietnē preilusaimnieks.lv un sociālajā 

tīklā https://twitter.com/preilusaimnieks.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Attēls 3: krāšņas ziedu piramīdas ik vasaru priecē pilsētas iedzīvotājus un viesus 

 

 

 

https://twitter.com/preilusaimnieks
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3.1. Siltumapgāde 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Attēls 4: katlu māja Celtnieku ielā 2 

 

Preiļu pilsētā centralizēto siltumapgādi nodrošina pašvaldības SIA „Preiļu 

saimnieks” Siltumapgādes daļa. Preiļos siltuma ražošana un piegāde ir ekonomiski 

stabila un tehniski droša. 

 

SIA “Preiļu saimnieks” Siltumapgādes daļa: 

- uztur vienotu centralizētās siltumapgādes sistēmu kā efektīvāko siltumapgādes 

risinājumu; 

- nodrošina siltumenerģijas ražošanu, pārvadi, sadali un realizāciju patērētājiem; 

- veic siltumiekārtu un siltumtīklu remontu un katlumāju tehnisko apkopi; 

- veic siltumenerģijas lietotāju ēku iekšējās siltumapgādes sistēmu tehnisko apkopi; 

- nodrošina siltumapgādes turpmāko attīstību; 

- sniedz Preiļu iedzīvotājiem drošu un kvalitatīvu siltumapgādes pakalpojumu.  

 

Preiļu novadā tiek izmantoti dažādi tehniskās siltumapgādes veidi – centralizēta 

siltumapgādes sistēma, lokālā apkure un individuālā apkure. Centralizēto siltumapgādi 

Preiļu novadā nodrošina SIA “Preiļu saimnieks”, bet pagastos lokālas siltumapgādes 

sistēmas apkalpo pagastu pārvaldes. 

Siltumenerģija tiek ražota SIA “Preiļu saimnieks” centrālajā katlumājā Liepu ielā 2 

un katlumājās Celtnieku ielā 2 un Pils ielā 14a, kā arī siltumenerģiju ražo AS „Preiļu 

siers”. Daļa siltumenerģijas, kas tiek piegādāta Liepu ielas katlumājas apkalpojošajā 

teritorijā, tiek iepirkta no SIA “Preiļu enerģētika”. Centralizētās siltumapgādes 

nodrošināšanai siera rūpnīcas mikrorajonā SIA „Preiļu saimnieks” iepērk AS „Preiļu 

siers” saražoto siltumenerģiju, bet Siltumapgādes daļa veic siltumtīklu apkalpošanu. 
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Attēls 5: koģenerācijas iekārta katlumājā Liepu ielā 2 

 

Siltumenerģijas ražošana atstāj būtisku ietekmi uz vidi, tādēļ šajā nozarē sevišķi tiek 

sekots līdzi, kā taupīt un saglabāt dabas resursus. Par kurināmo tiek izmantota 

dabasgāze un vietējais atjaunojamais energoresurss – šķelda. Šķeldas katli 

komplektējas ar priekškurtuvi, pelnu uztvērēju, dūmsūkni, ventilatoru. Kurināmā 

padeve uz priekškurtuves ārdiem notiek automatizēti ar šneka palīdzību. Šķeldas 

katliem nepieciešams pastāvīgs apkalpojošais personāls, jo kurināmā padeves procesam 

nepieciešama nepārtraukta uzraudzība. Savukārt cenu izpratnē visriskantākais 

kurināmā veids ir dabasgāze. Tās cena tiek noteikta saistībā ar naftas un tās produktu 

tirgus cenām, kuras ir grūti prognozēt, un ar regulēšanas paņēmieniem nav nekādu 

iespēju ietekmēt dabasgāzes cenu.  

Kopš 2004. gada Liepu ielas katlumājā darbojas koģenerācijas stacija CAT-1500, 

kas palielina siltumenerģijas ražošanas efektivitāti. Koģenerācijas stacijā saražotā 

siltumenerģija tiek izmantota pilsētas centralizētajā siltumapgādes sistēmā, bet 

elektroenerģija tiek nodota AS „Latvenergo” elektrotīklā.  

Liela vērība tiek veltīta siltumenerģijas zudumu samazināšanai pilsētas centrālajos 

siltumtīklos – 90% centrālo siltumtrašu ir rekonstruētas, veicot pāreju uz divcauruļu 

sadales sistēmu. Siera rūpnīcas mikrorajonā darbojas četrcauruļu sadales sistēma, ko 

apkalpo SIA „Preiļu saimnieks” Siltumapgādes daļa. Četrcauruļu sadales sistēmai 

raksturīgi lielāki siltumenerģijas un ūdens zudumi. 

Lielākā daļa centrālo siltumtrašu Preiļu pilsētā aizvadītajos gados ir pakāpeniski 

atjaunota. To vietā uzstādītas mūsdienu prasībām atbilstošas rūpnieciski izolētas 

apakšzemes caurules. To priekšrocības ir minimāli siltumenerģijas zudumi, ilgs 

kalpošanas laiks un minimāla apkalpošana, tās ekspluatējot, kā arī palielinās 

siltumenerģijas piegādes drošība, kas sevišķi svarīgi ziemā – apkures sezonas laikā –, 

kad siltumenerģijas piegādes pārtraukumi nav pieļaujami. Turklāt tām piemīt zema 

siltumvadītspēja un liela izturība pret ārējo koroziju. 

Kopējā apkurināmā platība Preiļos ir aptuveni 120 tūkstoši kvadrātmetru. Dzīvojamā 

fonda stāvoklis vērtējams kā slikts, jo lielākā daļa ēku kalpo vairākus gadu desmitus, 
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tām nav veikts kapitālremonts un tādēļ tām ir ļoti zema energoefektivitāte. Izmantojot 

Eiropas Savienības fondu līdzfinansējumu, Preiļos līdz šim ir nosiltinātas deviņas 

daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas (astoņas no tām izmanto centralizētās siltumapgādes 

pakalpojumu, bet viena kurina ar malku). Renovētajām mājām ir ievērojams 

siltumenerģijas ietaupījums, līdz ar to maksājums par apkuri ir par 50–60 % mazāks 

nekā tehniski un konstruktīvi līdzīgām mājām, kurām nav veikti būtiski 

energoefektivitātes uzlabošanas pasākumi.  

Liela daļa daudzdzīvokļu dzīvojamo māju iekšējo tīklu ir novecojuši. Karstā ūdens 

augstā korozijas aktivitāte un zemas kvalitātes cauruļvadu montāžas tehnoloģija (kāda 

tā bieži vien bija padomju laikā, kad šīs dzīvojamās mājas tika celtas) izraisa cauruļvadu 

nolietošanos un plīsumus.  

 

Siltumenerģijas tarifs 

 

2014. gada 19. martā Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija ar Padomes 

lēmumu Nr. 40 ir apstiprinājusi SIA “Preiļu saimnieks” siltumenerģijas apgādes 

pakalpojumu tarifus (bez pievienotās vērtības nodokļa) pie dabasgāzes diferencētajiem 

tirdzniecības gala tarifiem atkarībā no dabasgāzes tirdzniecības cenas. Lēmums stājās 

spēkā 2014. gada 1. maijā. Palielinoties dabasgāzes cenai, jaunais tarifs var 

samazināties līdz pat 15 %, salīdzinot ar tarifu, kas bija spēkā pirms tam. 

Daudzdzīvokļu nami aprīkoti ar individuālajiem siltummezgliem, kas regulē apkures 

un karstā ūdens sagatavošanas režīmu katrā ēkā. Karstā ūdens padeve Preiļos tiek 

nodrošināta visu gadu. Norēķini par patērēto siltumenerģiju notiek pēc siltumskaitītāju 

rādījumiem. 

SIA “Preiļu saimnieks” Siltumapgādes daļa apkures sezonas laikā katru mēnesi 

informatīvajā izdevumā “Saimnieka Vārds”, interneta vietnēs (preilusaimnieks.lv, 

preili.lv u.c.) un vietējā presē informē savus klientus par apkures izmaksām konkrētajā 

mēneša norēķinu periodā.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Renovētajās mājās siltumenerģijas ietaupījums ir 50–60 %. 

Attēls 6: Liepu ielas 12. māja pēc renovācijas 
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Avārijas dienests 

 

Pašvaldības SIA „Preiļu saimnieks” avārijas dienests apkalpo Preiļu pilsētas 

daudzdzīvokļu māju un citu apsaimniekojamo objektu apkures, karstā, aukstā 

ūdensvadu un kanalizācijas sistēmas. 

Avārijas dienesta mērķis ir sniegt palīdzību kritiskās situācijās un veikt tādus 

remontdarbus, kuri jāizdara nekavējoties, lai novērstu turpmākus bojājumus, 

samazinātu draudus cilvēku un materiālo vērtību drošībai. 

Avārijas dienests veic ēku iekšējo siltumtīklu, ūdens un kanalizācijas sistēmu 

tehnisko apkalpošanu, siltummaiņu un māju iekšējo sistēmu skalošanu, siltā un aukstā 

ūdens skaitītāju uzstādīšanu un pārbaudes, radiatoru maiņu, iekšējo komunikāciju 

montāžu un remontu. Saskaņā ar sanitārtehnisko darbu izcenojumu cenrādi 

iedzīvotājiem tiek piedāvāti dažādi maksas pakalpojumi. 

Avārijas dienests apkalpo pašvaldības īpašumā esošās daudzdzīvokļu ēkas un 

iestādes, kurām ir noslēgts līgums ar uzņēmumu SIA „Preiļu saimnieks” par to 

apsaimniekošanu. Ja avārijas situācija notikusi ēkā, kuru neapsaimnieko SIA „Preiļu 

saimnieks”, vai šis gadījums neietilpst avārijas dienesta funkcijās, tad pieteikums tālāk 

tiek nodots attiecīgajām iestādēm (AS „Latvenergo”, VUGD u.c.). Jebkurā gadījumā 

avārijas dienesta tālruņa operatori uzklausa ikviena zvanītāja problēmu un iesaka 

labākos risinājumu. 

Ja dzīvojamā māja ir pārņemta savā apsaimniekošanā, tad ar SIA „Preiļu saimnieks” 

tiek noslēgts līgums par avārijas dienesta pakalpojumu izmantošanu, un visi avārijas 

dienesta pakalpojumi tiek veikti līgumā paredzētajā kārtībā. Par avārijas dienesta 

pakalpojumiem privātīpašumā maksa tiek aprēķināta saskaņā ar apstiprinātu 

sanitārtehnisko darbu izcenojumu cenrādi, un meistari šādos gadījumos izbrauc tad, ja 

nav izsaukumu līgumsaistību ietvaros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Attēls 7: SIA „Preiļu saimnieks” avārijas dienests apkalpo apsaimniekojamo objektu 

apkures, karstā, aukstā ūdensvadu un kanalizācijas sistēmas 
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3.2. Ūdens apgāde un kanalizācija 

Attēls 8: SIA “Preiļu saimnieks” notekūdeņu attīrīšanas iekārtas 

 

SIA „Preiļu saimnieks” Ūdensapgādes un kanalizācijas daļa: 

-          nodrošina dzeramā ūdens ieguvi, sagatavošanu un piegādi patērētājiem; 

-          veic notekūdeņu novadīšanu un bioloģisko attīrīšanu; 

-          veic pilsētas maģistrālā ūdensvada un kanalizācijas tīklu uzturēšanu un 

apkalpošanu; 

-          izstrādā tehniskos noteikumus pieslēgumu ierīkošanai centralizētajai 

ūdensapgādei un kanalizācijai; 

-          sniedz asenizācijas pakalpojumus. 

 

     SIA „Preiļu saimnieks” Ūdensapgādes un kanalizācijas daļa apkalpo pilsētas 

maģistrālos ūdens un kanalizācijas tīklus līdz to ievadam konkrētā ēkā, veicot to iekārtu 

un cauruļvadu apkalpošanu un remontu. Ēkas iekšējās infrastruktūras tīklus apkalpo 

SIA „Preiļu saimnieks” avārijas dienests. 

Preiļos darbojas viena centralizētās ūdensapgādes un kanalizācijas sistēma. 

Centralizētajai ūdensapgādei tiek izmantoti vienīgi pazemes ūdeņi, iegūtais ūdens 

pirms padošanas patērētājiem tiek attīrīts Rēzeknes ielas atdzelžošanas stacijā. 

Centralizētā ūdensapgāde tiek vadīta ar datorizētas tālvadības sistēmas palīdzību.  

Preiļu pilsētā ir apmēram 70 kilometri maģistrālā ūdensvada un kanalizācijas tīklu.  

Diennaktī mūsu pilsētā tiek piegādāti apmēram 640 kubikmetru ūdens, bet attīrīšanas 

iekārtās nonāk apmēram 780 kubikmetru ūdens, jo tīklu izbūves īpatnību dēļ 

kanalizācijas sistēmā nonāk daudz lietus notekūdeņu.  

Iepriekšējos gados, piesaistot Eiropas Savienības līdzfinansējumu, realizēti nozīmīgi 

un apjomīgi ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstības projekti – modernizēta 

ūdensgūtne Rēzeknes ielā un centrālās ūdens attīrīšanas iekārtas. SIA „Preiļu 

saimnieks” realizētie ūdenssaimniecības attīstības projekti ir veiksmīgs Eiropas 

Savienības struktūrfondu apguves piemērs Latgales reģionā. 

Iedzīvotājiem piegādātā dzeramā ūdens kvalitātes pārbaudes Preiļu pilsētā, Līčos un 

Aizkalnē tiek veiktas četras reizes gadā. Analīžu rezultāti apstiprina, ka tas atbilst 
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normatīvajos aktos noteiktajām dzeramā ūdens obligātajām nekaitīguma un kvalitātes 

prasībām. 

 

Ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu tarifs 

 

2014. gada 17. septembrī Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija ar 

Padomes lēmumu Nr. 244 apstiprināja SIA “Preiļu saimnieks” ūdenssaimniecības 

pakalpojumu tarifus, kas stājās spēkā ar 2014. gada 1. novembri. 

Centralizētās ūdens apgādes lietotāji par patērēto ūdeni norēķinās pēc ūdens patēriņa 

skaitītāju rādījumiem. 

Tabula 1 

Ūdensapgādes un kanalizācijas tarifi Preiļu pilsētā,  

Aizkalnes ciemā un Līču ciemā 

Ūdensapgāde Kanalizācija 

EUR bez PVN EUR ar (21 %) 

PVN 

EUR bez PVN EUR ar (21 %) 

PVN 

0,89 1,08 1,15 1,39 

 

 

Dzeramā ūdens ieguve 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Attēls 9: dzeramā ūdens atdzelžošanas iekārtas Rēzeknes ielā 49 

 

Preiļu pilsētas centralizētajai ūdensapgādei tiek izmantoti vienīgi pazemes ūdeņi, 

kurus iegūst Rēzeknes ielas ūdensgūtnē no četriem 50 metrus dziļiem artēziskajiem 

dziļurbumiem. Dzeramā ūdens ieguvi Preiļu pilsētā nodrošina viena sūkņu stacija 

Rēzeknes ielā 49, kuras maksimālā jauda var sasniegt 1648 kubikmetru diennaktī. No 

dziļurbumu akām iegūts ūdens ir tīrāks un veselīgāks, nekā ja tas tiktu ņemts no atklātas 

ūdenstilpes.  
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Lai noteiktu dzeramā ūdens kvalitāti, tiek veiktas dzeramā ūdens kvalitātes 

laboratoriskās pārbaudes. Gandrīz visā Latvijā ūdenī ir paaugstināts dzelzs saturs, jo 

pazemē ūdens plūst caur dzelzi saturošiem slāņiem, tādēļ pirms nonākšanas ūdensvada 

tīklos pie patērētājiem tas tiek atdzelžots un filtrēts dzeramā ūdens sagatavošanas 

iekārtās. Galvenās pilsētas ūdens ieguves un atdzelžošanas iekārtas Rēzeknes ielā ir 

modernizētas un atbilst mūsdienu prasībām tehnoloģiskā procesa, aprīkojuma un 

iekārtu kvalitātes ziņā. Ūdens pēc apstrādes kļūst daudz dzidrāks, draudzīgāks sadzīves 

tehnikai un sanitārajiem mezgliem. Normatīvie akti kā pieļaujamo normu nosaka 0,4 

miligramus dzelzs vienā miligramā ūdens, bet Preiļos, pateicoties modernajām 

iekārtām, šis rādītājs ir daudzkārt mazāks – pat 0,015 miligrami.                                                                                     

 

Notekūdeņu novadīšana un attīrīšana 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Attēls 10: SIA “Preiļu saimnieks” notekūdeņu attīrīšanas iekārtas 

 

Preiļu pilsētas notekūdeņi tiek attīrīti, izmantojot bioloģisko metodi, kas ir 

optimālākais un pašvaldībās vispiemērotākais notekūdeņu attīrīšanas veids.  

SIA „Preiļu saimnieks” notekūdeņu attīrīšanas iekārtās nonāk sadzīves notekūdeņi 

un atmosfēras nokrišņi, mazāk ražošanas notekūdeņu. Sadzīves notekūdeņi veidojas, 

cilvēkiem ikdienā dažādos veidos izmantojot dzeramo ūdeni, kas, dažādi izmantots, 

galu galā nonāk kanalizācijā. Sadzīves notekūdeņi satur 60–80 % organisko 

piemaisījumu (ēdiena atliekas, cilvēku fizioloģiskie izdalījumi, mikroorganismi), kas, 

nonākot dabīgajās ūdenstilpēs, veicina ūdens augu attīstību, ka tās var pilnībā aizaugt, 

bet ūdenī nonākušie mikroorganismi var izraisīt dažādas saslimšanas. 

Preiļu pilsētā sadzīves notekūdeņi un lietus notekūdeņi pa spiedvadiem un pašteces 

kanalizācijas tīkliem pašteces ceļā nokļūst līdz kanalizācijas sūkņu stacijām un tālāk 

tiek pārsūknēti līdz notekūdeņu attīrīšanas ietaisēm. Pašteces tīkli ierīkoti ar slīpumu 

notekūdeņu tecēšanas virzienā, lai notekūdeņi plūstu ar ātrumu, pie kura notiek 

cauruļvadu pašattīrīšanās.  

Vispirms notekūdeņi nonāk iekārtās, kur tiek attīrīti mehāniskie piemaisījumi – 

smiltis, dubļi, gruži, papīri u.c. rupjie piejaukumi. Nākamais attīrīšanas process notiek 

aerotankos – iekārtās ar brīvi peldošām baktērijām, kas veido aktīvo dūņu 

pamatsastāvu. Šeit attīrīšanu nodrošina brīvi peldoši mikroorganismi, kuriem 

nepārtraukti pievada gaisu. Baktērijas notekūdeņos esošās organiskās vielas izmanto 
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savu dzīvības procesu uzturēšanai. Aktīvās dūņas attīra ūdeni līdz tādai pakāpei, lai to 

varētu novadīt virszemes ūdenstilpnē vai grāvī. Otrajā nostādinātājā tiek atdalīts 

attīrītais ūdens no aktīvajām dūņām. Attīrītais ūdens tiek novadīts Preiļupītē, bet 

nostājušās dūņas tiek pārsūknētas uz dūņu staciju, kur ar polimēru palīdzību tās tiek 

sabiezinātas un novadītas uz dūņu laukiem. Sabiezināšana ar polimēru izmaksā ļoti 

dārgi. Polimēra izmaksas ir aptuveni 800 EUR mēnesī. Attīrīšanas procesā arī 

elektroenerģijas izmaksas ir lielas, tādēļ jāteic, ka videi draudzīga notekūdeņu attīrīšana 

prasa ievērojamas izmaksas. 

Lai noteiktu notekūdeņu attīrīšanas kvalitāti, tiek veiktas regulāras attīrīto 

notekūdeņu laboratoriskās pārbaudes jeb kvalitātes monitorings. Laboratorijā pastāvīgi 

kontrolē attīrīšanas procesu – temperatūru aerotankā, dūņu krāsu un daudzumu, 

skābekļa līmeni, pH līmeni utt.  

Notekūdeņu laboratoriskās analīzes veic Latvijas Vides ģeoloģijas un 

meteoroloģijas centrs, lai ūdens, kas tiek ievadīts Preiļupītē, būtu atbilstošs normām. 

SIA “Preiļu saimnieks” attīrīšanas iekārtas ir nesen modernizētas, līdz ar to rādītāji ir 

pat labāki, nekā to pieprasa normatīvie akti.  

 

Novecojuši iekšējie tīkli 

 

Pateicoties atjaunotajiem maģistrālajiem tīkliem, lielas avārijas notiek retāk, taču 

problēmas visbiežāk sagādā tie daži posmi, kas palikuši neatjaunoti — dažviet dzelzs 

caurules kalpo vairāk par četrdesmit gadiem un sevišķi to savienojumu vietās ūdens 

noplūde var sākties jebkurā brīdī. Attīstoties tehnoloģijām, ienāk jauni, izturīgāki un 

cilvēku veselībai nekaitīgi materiāli — polietilēna caurules, kuru kalpošanas laiks ir 50 

gadu un tās saglabā augstu ūdens kvalitāti. 

Tehniski novecojuši arī ūdensapgādes tīkli mikrorajonu iekšpagalmos. Vecās ūdens 

pārvades sistēmas nomaiņa prasa ne tikai laiku, bet arī ievērojamus finanšu līdzekļus. 

Tāpat ir daudzdzīvokļu mājas, kuras atrodas uz privātīpašumā esošas zemes, kas traucē 

pašvaldībai ieguldīt līdzekļus teritorijas labiekārtošanā. 

Lai mājokļos no krāna plūstu tīrs ūdens, arī iekšējiem ēkas pārvades tīkliem jābūt 

labā stāvoklī. Atsevišķās ēkās dzeramā ūdens kvalitāte diemžēl mazinās, kamēr tas 

nonāk patērētāju ūdens krānos. Jāpievērš uzmanība ēku iekšējo tīklu stāvoklim — 

vairums ēku kalpojušas vairākus gadu desmitus, un tikpat vecas ir arī to iekšējās 

caurules, un, ja netiks meklēti risinājumi to atjaunošanai, tad arvien biežāk nāksies 

saskarties ar nepatīkamām ūdens noplūdēm. Sevišķi tām mājām, kuru dzīvokļu 

īpašnieku biedrības plāno veikt ēkas komplekso renovāciju, der apsvērt ne tikai iekšējo 

siltumapgādes cauruļu nomaiņu, bet pievērst uzmanību arī ūdensapgādes un 

kanalizācijas cauruļu stāvoklim. 
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Pieslēgumu izbūve centralizētajām komunikācijām 

 

2013. gada rudenī pilsētā noslēdzās Eiropas Savienības Kohēzijas fonda 

līdzfinansētā ūdensvada un kanalizācijas tīklu izbūves un rekonstrukcijas projekta 

„Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Preiļos, II kārta” aktivitāšu īstenošana. 

Rezultātā visiem Preiļu pilsētas iedzīvotājiem ir nodrošināts kvalitatīvs, normatīviem 

atbilstošs dzeramais ūdens un ir iespēja izveidot pieslēgumu centralizētajiem ūdensvada 

un kanalizācijas inženiertīkliem. 

Mājsaimniecības un juridiskās personas tiek aicinātas ierīkot pieslēgumus 

centralizētajai ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmai. Ielās, kur jaunizbūvētas pilsētas 

komunikācijas Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansētā projekta 

„Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Preiļos, II kārta” ietvaros, ierīkot 

pieslēgumus var pēc vienkāršotas procedūras. Rakšanas un pievadu izbūves darbus 

atļauts veikt saimnieciskā kārtā, un nav jāizstrādā detalizēts tehniskais projekts – pietiek 

vien ar SIA „Preiļu saimnieks” Ūdenspagādes un kanalizācijas daļas izsniegtajiem 

tehniskajiem noteikumiem un shēmām. Veicot izbūves darbus, iedzīvotājiem ir iespēja 

izmantot SIA „Preiļu saimnieks” Ūdensapgādes un kanalizācijas daļas speciālistu 

bezmaksas konsultācijas par pieslēgumu ierīkošanu līdz konkrētai mājsaimniecībai. 

Tajās ielās, kur izbūvēti jaunie cauruļvadi, ir mājsaimniecības, kas joprojām 

dzeramo ūdeni ņem no privātajām akām un izmanto sen izbūvētās kanalizācijas 

nosēdbedres vai pat sausās tualetes. Tas visbiežāk neatbilst sanitārām normām, par 

mūsdienu sadzīves prasībām nemaz nerunājot. Tādēļ visām mājsaimniecībām būtu 

ieteicams ierīkot pieslēgumus jaunuzbūvētajiem tīkliem, un izmantot daudzās 

priekšrocības, ko sniedz centralizētā ūdensapgādes un kanalizācijas sistēma. 

Māju pagalmos esošās grodu akas visbiežāk ir nepietiekami dziļas un ūdens tajās ir 

piesārņots. Privāto aku ūdens kvalitāti negatīvi ietekmē netālu ierīkotas izsmeļamās 

kanalizācijas bedres, kas ne vienmēr izbūvētas atbilstoši normām – nav hermētiski 

noslēgtas, pārplūst vai vienkārši atrodas pārāk tuvu dzeramā ūdens akai. Nekvalitatīvs 

dzeramais ūdens ir kaitīgs veselībai, jo satur baktērijas, kas izraisa dažādas saslimšanas. 

Tāpēc lai no nepatīkamiem brīžiem pasargātu sevi un arī savu ģimeni, prātīgākais ir 

pieslēgties pie centralizētajiem ūdensapgādes un kanalizācijas tīkliem. Centralizētās 

kanalizācijas sistēmas izmantošana ir lētāka nekā maksa par asenizācijas 

pakalpojumiem. 

Lai pakalpojumu varētu sākt lietot, pēc ūdensvada pievada un kanalizācijas izvada 

izbūves un ūdens patēriņa skaitītāju ierīkošanas SIA „Preiļu saimnieks” Komunālo 

maksājumu norēķinu daļā obligāti jānoslēdz līgums par ūdensapgādes un kanalizācijas 

pakalpojumu lietošanu. 

Patvaļīga pievienošanās ūdens un kanalizācijas centralizētajiem inženiertīkliem ir 

administratīvi sodāma darbība.  
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Ielu saraksts 

kanalizācijas pieslēgšanai privātīpašumiem: 

 

 A. Paulāna iela; 

 A. Upīša iela; 

 Aglonas iela; 

 Atpūtas iela; 

 Bauskas iela; 

 Bērzu iela; 

 Brīvības iela (no Krāslavas 

līdz Rīgas ielai); 

 Dārza iela; 

 Jelgavas iela; 

 Kalna iela; 

 Kurzemes iela; 

 Latgales iela; 

 Līvānu iela; 

 Ludzas iela; 

 Nākotnes iela; 

 Pļaviņu iela; 

 Raiņa bulvāris; 

 Rīgas iela. 

 Saltupes iela; 

 Skolas iela; 

 Sporta iela; 

 Varakļānu iela; 

 Vidzemes iela; 

 Zaļā iela; 

 Ziedu iela. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Attēls 11: maģistrālo komunikāciju izbūve Jelgavas ielā 
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3.4. Namu apsaimniekošana 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Attēls 12: SIA “Preiļu saimnieks” Komunālā nodaļa Rīgas ielā 4 

 

SIA „Preiļu saimnieks” Komunālā nodaļa sniedz publiskos pakalpojumus 

pašvaldības kompetences ietvaros: 

- remontu un celtniecības daļa SIA „Preiļu saimnieks” apsaimniekotajās dzīvojamās 

mājās plāno un veic remontdarbus īres maksas un apsaimniekošanas līdzekļu ietvaros; 

- labiekārtošanas un apzaļumošanas daļa uztur un iekārto pilsētas administratīvo 

teritoriju sanitārā kārtībā un tīrībā; 

- atkritumu apsaimniekošanas daļa nodrošina sadzīves atkritumu šķirošanu, 

savākšanu un izvešanu; 

- sniedz apbedīšanas pakalpojumus un veic pilsētas kapsētu uzturēšanu un 

labiekārtošanu; 

- veic pilsētas publiskās tualetes uzturēšanu; 

- sniedz viesnīcas pakalpojumus; 

- galdniecības darbnīca uzņēmuma un pilsētas labiekārtošanas vajadzībām; 

- organizē klaiņojošo dzīvnieku izķeršanu; 

- sniedz dažādus maksas pakalpojumus. 

 

Preiļu pilsētā raksturīga daudzdzīvokļu vairākstāvu apbūve, un tas nosaka īpašus 

apsaimniekošanas nosacījumus – nepieciešamību pēc pašvaldības komunālajiem 

pakalpojumiem. Preiļos daudzdzīvokļu nami ir izbūvēti piecos mikrorajonos – 

Celtnieku ielas mikrorajons, centrālais mikrorajons, Rēzeknes ielas mikrorajons, Pils-

Mehanizatoru ielas mikrorajons un siera rūpnīcas mikrorajons.  

2015. gadā SIA “Preiļu saimnieks” apsaimniekošanā bija 135 daudzdzīvokļu 

dzīvojamās mājas. 
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3.3.1. Remontu un celtniecības daļa 

 

SIA „Preiļu saimnieks” Remontu un celtniecības daļa ir Komunālās nodaļas 

struktūrvienība, kas SIA „Preiļu saimnieks” apsaimniekotajās dzīvojamās mājās plāno 

un veic remontdarbus īres maksas un apsaimniekošanas līdzekļu ietvaros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Attēls 13: saskaņā ar dzīvokļu īpašnieku kopsapulces balsu vairākuma lēmumu par 

uzkrātajiem apsaimniekošanas līdzekļiem Remontu un celtniecības daļa 

 veic kāpņu telpu remontdarbus 

 

Remontu un celtniecības daļas kompetencē ietilpst: 

- namu fiziskā saglabāšana un ēku remontdarbi; 

- mājas konstruktīvo elementu tehniskā apkope (koplietošanas telpu, logu, durvju un 

ventilācijas lūku apsekošana; jumta, pamatu, bēniņu, pagrabu, kāpņu telpu apsekošana; 

fasādes, balkonu, lodžiju un nojumes apsekošana; dūmvadu un ventilācijas šahtu 

remonts, konstruktīvo elementu kārtējie remonti u.c. darbi pēc nepieciešamības); 

- elektroapgādes sistēmas tehniskā apkope un remonts dzīvojamo māju kāpņu telpās 

un pagrabos (sistēmas darbības nodrošināšana, koplietošanas telpu apgaismes ķermeņu, 

armatūras, slēdžu, pārbaude; avārijas situāciju novēršana u.c.). 

 

SIA „Preiļu saimnieks” apsaimniekotajās daudzdzīvokļu mājās apsaimniekošanas 

maksa ir noteikta 0,384 EUR par kvadrātmetru. Apsaimniekošanas maksas apmērs 

(0,27 Ls par kvadrātmetru) tika apstiprināts 2007. gada 20. jūlija Preiļu novada domes 

sēdē un stājās spēkā ar 2008. gada 1. janvāri.  

Saskaņā ar normatīvajiem aktiem, mājas pārvaldnieks šos līdzekļus drīkst izmantot 

dzīvojamās mājas kopīpašuma daļā, likvidējot avārijas sekas vai novēršot kādus citus 

ārkārtas bojājumus. Pārējā apsaimniekošanas maksa tiek izlietota daudzdzīvokļu ēkas 

un tai piegulošās teritorijas uzturēšanai. Apsaimniekošanas maksas uzkrājumu, ja tāds 

mājai ir izveidojies, saskaņā ar dzīvokļu īpašnieku vairākuma lēmumu drīkst izmantot 

mājas remontdarbiem (piemēram, veikt kāpņu telpu kosmētisko remontu, jumta 

nomaiņu u.c. remontdarbus). 
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Daudzdzīvokļu ēku dzīvojamajam fondam ir jāveic visaptveroša atjaunošana, kas 

ietver ne tikai energoefektivitātes uzlabošanas pasākumus, bet arī ar energoefektivitāti 

nesaistītus pasākumus. Visus remontdarbus ēkā veikt vienlaikus, nevis atsevišķi, ir 

ekonomiski izdevīgāk un tehniski vieglāk. Tādā veidā ir iespēja iegūt vislabāko 

rezultātu un lielāku energoefektivitāti. Padomju gados celtajām daudzdzīvokļu 

dzīvojamām mājām visaptverošos ēku atjaunošanas projektos ieteicams iekļaut: 

 - norobežojošo konstrukciju siltināšanu; 

- logu, durvju un radiatoru nomaiņu; 

- apkures sistēmas renovāciju; 

- karstā ūdens sistēmas renovāciju; 

- jaunu ventilācijas sistēmu; 

- enerģijas monitoringa sistēmu.  

 

Visaptverošas atjaunošanas ietvaros ieteicams veikt arī remontdarbus, kas nodrošina 

ēkas turpmāku drošu ekspluatāciju un ilgtspēju: 

- norobežojošo konstrukciju un to elementu remonts; 

- kāpņu telpu kosmētiskais remonts un nama ieejas mezglu remonts; 

- balkonu un lodžiju atjaunošana; 

- nokrišņu ūdens novadīšanas sistēmas sakārtošana; 

- jauna aukstā ūdens un kanalizācijas sistēma; 

- jumta renovācija. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Attēls 14: atjaunoti balkoni ir drošāki to lietotājiem un uzlabo daudzdzīvokļu namu izskatu 
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3.3.2. Labiekārtošanas un apzaļumošanas daļa 

 

Preiļu pilsētā ir samērā blīva apbūve, tādēļ dabas vai apzaļumotu teritoriju šeit nav 

daudz (par Preiļu muižas parku jārunā atsevišķi). SIA “Preiļu saimnieks” pilda Preiļu 

novada domes pasūtījumu zaļo zonu apsaimniekošanai, ņemot vērā pašvaldības 

attīstības plānus, ikgadējos pasākumus, nosacījumus un finansējuma apjomu. 

Sabiedrības tehniskās bāzes iespējas ir apmierinošas un pietiekošas kvalitatīvai Preiļu 

novada pašvaldības pasūtījumu izpildei. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Attēls 15: sniega tīrīšana no gājēju celiņiem tiek veikta mehanizēti 

 

SIA „Preiļu saimnieks” Labiekārtošanas un apzaļumošanas daļa ir Komunālās 

nodaļas struktūrvienība, kas nodrošina kompleksu vissezonas teritoriju uzkopšanu: 

- uztur pilsētas administratīvo teritoriju sanitārā kārtībā,  

- rūpējas par pilsētas laukumu, iekškvartālu un ielu apstādījumiem, ierīko puķu 

dobes un tās mēslo, ravē, laista, 

- veic veco koku nozāģēšanu, zālāju un dzīvžogu kopšanu, kā arī citus ainavu 

veidošanas pasākumus, 

- veic zālienu kopšanu un zāles regulāru pļaušanu pilsētas sabiedriskajās teritorijās 

un daudzdzīvokļu namu mikrorajonu iekšpagalmos, 

- kritušo koku lapu savākšanu un izvešanu, 

- ziemas periodā pilsētas ielu (izņemot maģistrālās ielas), laukumu un gājēju celiņu 

atbrīvošanu no sniega, kā arī kaisīšanu ar pretslīdes materiālu, 

- pēc sniega nokušanas veic liekās smilts novākšanu, 

- solu, galdu un dekorāciju transportēšanu uz pasākumu vietām pēc pašvaldības 

norādījuma, 

- sabiedriskās tualetes un pilsētas kapsētu uzturēšanu. 
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Preiļu pils parka teritorija ir pilsētā nozīmīgākā zaļā teritorija, tādēļ tam tiek veltīta 

īpaša vērība. Parka muižas teritorija ir valsts nozīmes kultūras piemineklis (Nr. 6505), 

labiekārtošanas darbi notiek speciāli izstrādātu parka apsaimniekošanas darbu 

rekomendāciju ietvaros, kas saskaņotas ar Valsts Kultūras pieminekļu aizsardzības 

inspekciju un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) 

pakļautībā esošo Dabas aizsardzības pārvaldi. 

Parkā tiek veikta mazvērtīgo pašizsējas koku un krūmu izciršana, lai tas būtu 

veselīgs un skaists, zāģēti sausie, trupes skartie un bojātie koki un zari, kas apdraud 

citus kokus un kļuvuši bīstami kājāmgājējiem. Parka tīrīšana tiek veikta, lai saglabātu 

dažādu dendroloģiski vērtīgu koku un krūmu stādījumus. 

Vairāk uzmanības tiek pievērsts parka vizuālā tēla veidošanai. Speciālisti 

novērtējuši, ka Preiļu muižas parks ir viens no ainaviski vislabāk veidotajiem parkiem 

Latvijā. Veicot parka labiekārtošanu, tiek domāts par to, lai senie ainaviskie koku 

stādījumi veidotu vizuāli tīkamas skatu līnijas. 

Pilsētas zaļie apstādījumi veido labvēlīgu pilsētvidi, uzlabo pilsētas klimatu un slāpē 

trokšņus, saglabā dabas daudzveidību. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Preiļu parka labiekārtošanai tiek veltīta īpaša vērība, ar katru gadu tas kļūst sakoptāks un 

apmeklētājiem draudzīgāks. Attēls 16: vasarās romantiskus dabas baudītājus piesaista 

neaizmirstulīšu ziedēšana. 
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3.3.3. Apbedīšanas birojs 

 

SIA „Preiļu saimnieks” Apbedīšanas birojs ir Komunālās nodaļas struktūrvienība, 

kuras galvenie uzdevumi ir apbedīšanas pakalpojumu sniegšana un pilsētas kapu 

uzturēšana un apsaimniekošana saskaņā ar Preiļu novada domes saistošajiem 

noteikumiem. 

SIA „Preiļu saimnieks” Apbedīšanas biroja darbs ir orientēts uz palīdzības sniegšanu 

cilvēkiem. Augstu vērtējam to, ka cilvēki smagos brīžos griežas mūsu apbedīšanas 

birojā, uztic savas bēdas mūsu speciālistēm, paļaujas uz mūsu profesionalitāti. 

Apbedīšanas biroja kompetencē ietilpst kapa vietu ierādīšana un uzskaite 

(vajadzības gadījumā radiniekiem tiek sniegta palīdzība atrast sen mirušo tuvinieku 

atdusas vietas), kapličas noma bēru ceremonijai, morga pakalpojumi. Sadarbībā ar 

novada Sociālo dienestu tiek veikta maznodrošināto iedzīvotāju izvadīšana. 

Apbedīšanas birojs nodrošina pilnu pakalpojumu klāstu aizgājēja pavadīšanai pēdējā 

gaitā – zārka transportēšanu, kapa rakšanu un aizrakšanu, nešanu kapos. Apbedīšanas 

birojā var iegādāties visu bērēm nepieciešamo atribūtiku un piederumus – dažādu veidu 

sēru lentas, svečturus, austas vilnas segas, pārsegus, apģērbu aizgājējiem – sarafānus, 

uzvalkus, kurpes, kā arī krustus un zārkus. Pakalpojumu klāstu iespējams komplektēt, 

ņemot vērā katra klienta finansiālās iespējas. 

SIA „Preiļu saimnieks” galdnieki izgatavo soliņus un citus kapu piederumus no 

koka. 

Apbedīšanas birojs nav tikai apbedīšanas piederumu veikals, svarīgākā un arī 

grūtākā darba daļa ir sniegt pakalpojumu: atbalstu emocionāli smagā dzīves brīdī – 

sērās par tuvinieka zaudējumu. Tādēļ biroja darbinieces, uzmanīgi uzklausot katru 

cilvēku, cenšas kliedēt apjukumu, pamazām bēru ceremonijas organizēšanu ievadot 

pareizā gultnē, izskaidrojot bēru ceremonijas norisi.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Attēls 17: SIA ”Preiļu saimnieks” Apbedīšanas birojs Talsu ielā 2a 
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3.3.4. Viesnīca 

 

SIA “Preiļu saimnieks” viesnīca atrodas Talsu ielā 2a un piedāvā ekonomiskas, ērtas 

un komfortablas naktsmītnes Preiļu centrā. 

Viesnīca ir atvērta apmeklētāju grupām pēc iepriekšējas pieteikšanās. Klientiem tiek 

piedāvāti astoņi vienvietīgi, astoņi divvietīgi numuri un viens sešvietīgs numurs. 

Klientiem tiek nodrošinātas brokastis.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Attēls 18 un attēls 19: SIA “Preiļu saimnieks” viesnīca Talsu ielā 2a piedāvā komfortablas 

un ērtas naktsmītnes Preiļu centrā 
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3.3.5. Atkritumu apsaimniekošana 

 

Saskaņā ar Atkritumu apsaimniekošanas likumu atkritumi ir jebkurš priekšmets vai 

viela, no kuras tās valdītājs ir nolēmis vai spiests atbrīvoties. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Attēls 20: SIA “Preiļu saimnieks” Atkritumu apsaimniekošanas daļa atgādina: tīrs ir ne 

tikai tur, kur tīra, bet arī tur, kur nemēslo 

 

SIA „Preiļu saimnieks” Atkritumu apsaimniekošanas daļa ir Komunālās nodaļas 

struktūrvienība, kuras uzdevums ir atbilstoši Preiļu novada domes saistošajiem 

noteikumiem Nr. 2011/13 „Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Preiļu novadā” 

organizēt atkritumu apsaimniekošanu Preiļu novadā (pilsētā un četros pagastos – 

Aizkalnes, Pelēču, Saunas un Preiļu pagastā), un veikt sadzīves atkritumu savākšanas 

un izvešanas pakalpojumus saskaņā ar noslēgtajiem līgumiem par atkritumu izvešanu. 

Atkritumu apsaimniekošanas daļas darbs tiek organizēts tā, lai ikvienam novada 

iedzīvotājam vai organizācijai piedāvātie pakalpojumi būtu ērti pieejami, tādēļ katram 

klientam tiek veikta individuāla pieeja. 

Turpinās darbs pie cieto sadzīves atkritumu apsaimniekošanas līgumu slēgšanas ar 

privātpersonām un juridiskajām personām. Uz 2015. gada 18. jūniju līgumi par sadzīves 

atkritumu apsaimniekošanu bija noslēgti 61 % individuālo mājsaimniecību un 89 % 

daudzdzīvokļu namu dzīvokļu īpašniekiem. 

Viena no prioritātēm ir izskaust nelegālu atkritumu kaudžu veidošanu pilsētā pie 

dalīti vākto atkritumu punktiem, ierīkojot to publiskošanu. 

 

Atkritumu apsaimniekošanas tarifs 

 

2012. gada 24. augustā Preiļu novada domes sēdē tika pieņemts lēmums par 

atkritumu apsaimniekošanas tarifu Preiļu novadā (protokols Nr. 12, p. 1.18.), kas ir 

10,68 EUR/m3 bez PVN. Lēmums stājās spēkā ar 2012. gada 1. oktobri. 
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Preiļu novads iekļaujas Dienvidlatgales atkritumu apsaimniekošanas reģionā. Preiļu 

novada sadzīves atkritumi tiek nogādāti un apglabāti Dienvidlatgales atkritumu 

poligonā “Cinīši” Demenē. 

Tabula 2 

 2013. gads 2014. gads 2015. gads 

Uz poligonu aizvestie atkritumi 

(tonnās) 

2148,220 2079,63 2203,28 

Otrreizējai pārstrādei nodotie dalīti 

vāktie atkritumi (tonnās) 

97,264 157,932 105,538 

Kopā 2245,480 2237,56 2308,818 

Otrreizējai pārstrādei nodotie 

atkritumi (procentos) 

4,53 % 7,60 % 4,79 % 

 

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija ir apstiprinājusi atkritumu 

apglabāšanas tarifu poligonā “Cinīši”: 20,28 eiro par katru tonnu, bet papildus tam ir 

jāmaksā dabas resursu nodoklis 12 eiro par tonnu plus PVN 21 %. Tātad šobrīd SIA 

„Preiļu saimnieks” maksā 39,06 eiro par katru uz poligonu aizvesto atkritumu tonnu. 

Tuvākā nākotnē poligonā “Cinīši” atkritumu apglabāšanas tarifu nav plānots palielināt. 

Taču atkritumu radītājiem, tas ir, ikvienam iedzīvotājam, jārēķinās, ka atkritumu 

apsaimniekošanas izmaksas augs, palielinoties dabas resursu nodokļa likmei. Valdībā 

tiek plānots, ka no 2016. gada 1. jūlija dabas resursu nodoklis tiks palielināts līdz 22 

eiro par tonnu, bet Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā tiek izstrādāts 

likumprojekts par šī nodokļa palielināšanu līdz 40 eiro par tonnu līdz 2020. gadam.  

 

Atkritumu dalītā vākšana 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Attēls 21: pirms nodošanas otrreizējai pārstrādei makulatūra tiek sapresēta ķīpās 

 

Uz poligonu aizvestie atkritumi jau tagad izmaksā dārgi, un nākotnē šīs izmaksas 

būs vēl lielākas, pieaugot dabas resursu nodoklim. Vienīgā izeja, kā atkritumu 

apsaimniekošanas izmaksas saglabāt vismaz šābrīža līmenī ir atkritumu šķirošana, jo 
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sašķirotie atkritumi nav jāved uz poligonu un par tiem nav jāmaksā deponēšanas maksa. 

Atkritumu šķirošanai ar steigu ir jākļūst par primāro atkritumu apsaimniekošanas 

stadiju — no visiem sadzīves atkritumiem vispirms ir jāatdala otrreizējai pārstrādei 

derīgie, tādā veidā maksimāli samazinot poligonā apglabājamo atkritumu daudzumu un 

attiecīgi arī izmaksas. Turklāt Eiropas Savienības mērķis ir kļūt par “pārstrādājošu 

sabiedrību”, kas izvairās radīt atkritumus un izmanto tos kā resursu. Dalībvalstīm līdz 

2020. gadam būs jāpanāk, ka 50 % sadzīves atkritumu tiek pārstrādāti. Tas nozīmē, ka 

šķirošanai būs jākļūst par pašsaprotamu ikdienas ieradumu. 

SIA „Preiļu saimnieks” Atkritumu apsaimniekošanas daļa uzsver, ka ikvienam 

iedzīvotājam ir pieejama pilnvērtīga iespēja iesaistīties dalītās atkritumu vākšanas 

sistēmā, un aicina izmantot šim nolūkam paredzētos dalīto atkritumu vākšanas 

laukumus, kur konteineros ar dzelteniem vākiem jāmet visu veidu papīru (avīzes, 

žurnālus, grāmatas, kartona iepakojumu), plastmasu (PET dzēriena pudeles, plēves 

iepakojumu, polietilēna maisiņus), izskalotas un saplacinātas sulas un piena tetrapakas, 

skārdenes un konservu bundžas, šampūna un citas līdzīgas cietās plastmasas pudeles 

(HDPE), savukārt konteineros ar zaļiem vākiem — logu stiklu un pudeļu un burku 

stiklu (bet nekādā gadījumā spoguļus un balzama pudeles!). Dalīti vākto atkritumu 

šķirošanas punkti ir pieejami Preiļos, Aizkalnē un Līčos. 

Ja klientam ir liels otrreizējai pārstrādei derīgu atkritumu daudzums, tad, iepriekš 

sazinoties ar SIA „Preiļu saimnieks” Atkritumu apsaimniekošanas daļu, ir iespēja 

pieteikt atsevišķu atkritumu izvešanu ar SIA „Preiļu saimnieks” transportu. Visiem 

iedzīvotājiem ir iespēja ar savu transportu atvest otrreizējai pārstrādei derīgos 

atkritumus (papildus iepriekš minētajiem arī dienasgaismas lampas, lauksaimniecības 

ruļļu plēvi, autoriepas, baterijas) un nodot SIA „Preiļu saimnieks” Atkritumu šķirošanas 

laukumā Rīgas ielā 4, Preiļos, kur tos pieņem bez maksas. Savukārt elektrisko un 

elektronisko iekārtu atkritumus katrs pats var atvest un atstāt uz rampas Mehanizatoru 

ielā 1, Preiļos.  

SIA „Preiļu saimnieks” Atkritumu apsaimniekošanas daļa aicina cilvēkus izturēties 

atbildīgi pret vidi, pret savu un līdzcilvēku labklājību un veselību un ar nopietnību 

attiekties pret pareizu atkritumu apsaimniekošanu. Ikvienu ar atkritumu 

apsaimniekošanu saistītu jautājumu ir iespējams atrisināt videi draudzīgi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Attēls 22: SIA “Preiļu saimnieks” Atkritumu šķirošanas laukums Rīgas ielā 4 
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SIA „Preiļu saimnieks” Atkritumu šķirošanas laukumā Preiļos, Rīgas ielā 4, bez 

maksas pieņem: 

 

1) kartonu un makulatūru; 

2) izskalotas tetrapakas; 

3) logu stiklu un pudeļu stiklu; 

4) plastmasas iepakojumu (PET pudeles, polietilēna plēves un maisiņus) un cietās 

plastmasas (HDPE) iepakojumu (šampūna pudeles, kanniņas u.c.); 

5) skārda un metāla bundžas; 

6) luminiscētās lampas (dienasgaismas spuldzes); 

7) nolietotās autoriepas. 

 

Nolietotās sadzīves elektronikas nodošanas punktā Preiļos, Mehanizatoru ielā 1, 

darbdienās uz platformas iedzīvotāji var atstāt neizjauktas nolietotās sadzīves 

elektriskās un elektroniskās iekārtas (ledusskapjus, televizorus, datorus u.c.). 

 

Grafiks 1 
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Preiļu novadā un pilsētā ir ierīkoti 24 punkti atkritumu dalītai vākšanai 
(konteineri ar dzelteniem vākiem, kuri paredzēti makulatūrai, kartonam, plastmasai 

(PET dzēriena pudelēm, plēves iepakojumam, polietilēna maisiņiem), tetrapakām, 

skārdenēm, konservu bundžām, HDPE cietajai plastmasai un konteineri ar zaļiem 

vākiem stikla iepakojumam: 

 - Preiļu pilsētā: 

- Aglonas iela 9; 

- Aglonas iela 29; 

- Celtnieku iela 4; 

- Celtnieku iela 8; 

- Celtnieku iela 9; 

- Cēsu iela 13; 

- Daugavpils iela 29; 

- Daugavpils iela 66; 

- Liepu iela 1; 

- Liepu iela 2; 

- Liepu iela 26; 

- Mehanizatoru iela 1; 

- Mehanizatoru iela 10; 

- Pils iela 6; 

- N. Rancāna iela 5; 

- Rēzeknes iela 22; 

- Rēzeknes iela 32; 

- Rēzeknes iela 38; 

- Saltupes iela; 

- A.Upīša iela 3; 

- Viļānu iela 2; 

- Ziedu-Pļaviņu iela; 

- pagastos: 

- Līči, Jaunatnes iela 1; 

- Aizkalne, Raiņa iela 5. 
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Akcijas un individuāla pieeja lauku iedzīvotājiem 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Attēls 23: no lauksaimniekiem savāktā skābbarības ruļļu plēve tiek nogādāta Atkritumu 

šķirošanas laukumā 

 

Novada iedzīvotāji regulāri tiek iesaistīti dažādos ar atkritumu šķirošanu saistītos 

pasākumos un kampaņās, aicinot ikdienā domāt par videi draudzīgu dzīvesveidu. 

Iedzīvotāju atzinību izpelnījušās nu jau par tradīciju kļuvušās pavasara un rudens 

uzkopšanas talkas privātmājām, kuru laikā no iedzīvotājiem bez maksas tiek pieņemti 

atkritumi, kuriem nav piemēroti parastie atkritumu konteineri. 

Pavasaros SIA „Preiļu saimnieks” Atkritumu apsaimniekošanas daļa rīko 

lauksaimniecībā izmantoto plēvju bezmaksas izvešanas akciju. Dažādas akcijas, lai 

rosinātu arvien vairāk cilvēku pievērsties atkritumu šķirošanai, tiks rīkotas arī turpmāk. 

Atkritumu apsaimniekošanas daļa turpinās pilnveidot un padarīt pieejamākus 

atkritumu savākšanas un izvešanas pakalpojumus novada lauku teritoriju iedzīvotājiem. 

Līdz šim laukos atkritumu problēma nebija atrisināta, un katrs izlīdzējās, kā nu prata 

— ierokot tos zemē, izgāžot krūmājos vai pa kluso atvedot uz pilsētas konteineriem. 

Praksē ir gadījums, kad lauku iedzīvotājs vēršas SIA „Preiļu saimnieks”, lai noslēgtu 

līgumu par cieto sadzīves atkritumu izvešanu tāpēc, ka ar atkritumiem ir piepildīts 

vesels pagrabs un vairs nav padoma, kur tos likt. Atkritumu apsaimniekošanas daļa 

uzsver: ikvienam novada iedzīvotājam, arī attālākajos laukos, ir tiesības dzīvot 

kvalitatīvā, nepiesārņotā un atbilstoši mūsdienu prasībām sakārtotā vidē, un lauku 

viensētu iedzīvotāji tiek aicināti slēgt līgumus ar SIA „Preiļu saimnieks” par cieto 

sadzīves atkritumu izvešanu. 
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3.3.6. Informācija un komunikācija 

Klientu iesniegumi tiek pieņemti SIA “Preiļu saimnieks” administratīvajā ēkā Liepu 

ielā 2. 

SIA “Preiļu saimnieks” Komunālo maksājumu norēķinu daļa N. Rancāna ielā 3a: 

- savāc un apkopo informāciju par patērēto ūdeni saskaņā ar skaitītāju rādījumiem; 

- noformē rēķinus par patērēto siltumenerģiju un ūdeni; 

- kontrolē rēķinu apmaksu; 

- sniedz klientiem konsultācijas par rēķiniem un to apmaksu. 

 

Ūdens skaitītāju rādījumu paziņošana elektroniski 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Attēls 24: elektronisko norēķinu sistēma WEBNams 

 

SIA „Preiļu saimnieks” klientiem ir iespēja ūdens patēriņa skaitītāju rādījumus 

nodot, izmantojot elektronisko norēķinu sistēmu WEBNams. Patlaban sistēmu 

WEBNams lieto 757 klienti, un 1352 klienti saņem rēķinus savos e-pastos. 

Kļūt par reģistrētu sistēmas lietotāju ir vienkārši, pati sistēmas lietošana ir viegli 

saprotama, un tās lietošana neprasa papildu izdevumus. Reģistrētiem klientiem katru 

mēnesi uz e-pastu tiek nosūtīts elektroniskais rēķins pdf formātā, kuru var apmaksāt, 

izmantojot internetbanku. 

Ienākt sistēmā var Preiļu novada domes interneta vietnē atverot sadaļu Nozares / SIA 

„Preiļu saimnieks”, uzklikšķinot saitei „WEBNams”: http://www.preili.lv/webnams vai 

interneta vietnē www.preilusaimnieks.lv.  

Klientu ieguvumi, reģistrējoties WEBNams: 

- ērti ievadīt individuālo aukstā un karstā ūdens skaitītāju ikmēneša rādījumus; 

- sekot līdzi ūdens skaitītāju rādījumu vēsturei un apskatīt pēdējā gada rēķinu apmaksu 

kopējo summu. 

WEBNams lietotājiem jāievēro: 

- aukstā un karstā ūdens patēriņa skaitītāju rādījumus jāievada, kādi tie ir mēneša pēdējā 

datumā. Vienīgi jāpatur prātā, ka skaitītāju rādījumus sistēma ļaus ievadīt pēc katra 

mēneša 15. datuma; 

http://www.preili.lv/webnams
http://www.preilusaimnieks.lv/
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- ūdens patēriņa skaitītāju rādījumi katru mēnesi jāievada regulāri, arī tajos mēnešos, 

kad šis pakalpojums vispār nav lietots, ļoti svarīgi atkārtoti ievadīt iepriekšējos 

rādījumus (ja dati nav ievadīti vispār, datorsistēma maksājuma summu aprēķinās 

automātiski pēc vidējā ūdens patēriņa). 

Ūdens patēriņa skaitītāju rādījumus mūsu klienti joprojām Komunālo maksājumu 

norēķinu daļai var paziņot pa tālruni vai rakstot uz e-vēstuli. 

 

Sabiedrības un klientu informēšana 

 

Sekmīgā komunālo jautājumu risināšanā ārkārtīgi nozīmīga loma ir sabiedrības 

informēšanai, izglītošanai un motivēšanai, lai panāktu iedzīvotāju izpratni par 

komunālajiem jautājumiem, videi draudzīgu rīcību, atbildību par saņemto pakalpojumu 

apmaksas veikšanu utt. Sabiedrības informēšanai SIA “Preiļu saimnieks” izmanto 

šādus informācijas kanālus: 

- ikmēneša informatīvais izdevums “Saimnieka Vārds”, kā arī pašvaldības 

informatīvais izdevums “Preiļu Novada Vēstis”; 

- SIA “Preiļu saimnieks” interneta vietne preilusaimnieks.lv, kā arī pašvaldības 

interneta vietne preili.lv; 

- plānotas daudzdzīvokļu dzīvojamo māju vecāko sapulces; 

- tikšanās ar klientiem klātienē un konsultēšana uzņēmuma telpās; 

- sazināties var interneta vidē, interneta vietnē preilusaimnieks.lv uzdodot savu 

jautājumu apsaimniekotājam vai sociālajā tīklā https://twitter.com/preilusaimnieks; 

- tālrunis; 

- e-vēstules; 

- pakalpojumu rēķini un tajos ietvertā papildus informācija; 

- vietējie laikraksti “Novadnieks” un “Vietējā Latgales Avīze”; 

- Latgales Reģionālā televīzija. 

 

Attēls 25: SIA “Preiļu saimnieks” interneta vietne preilusaimnieks.lv 
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4. Finanšu mērķi un efektivitāti raksturojošie  

rezultatīvie rādītāji 

 
Sabiedrības “Preiļu saimnieks” pamatkapitāls ir 4 671 026,00 EUR. 

Sabiedrības “Preiļu saimnieks” pamatkapitāls ir sadalīts 4 671 026 daļās. 

Vienas pamatkapitāla daļas vērtība ir 1 EUR. 

 

Peļņas un zaudējumu aprēķins 

(klasificēts pēc apgrozījuma izmaksu modeļa) 

3 gadu plāns 

 Plānots 5 % pieaugums                                                                       Tabula 3 

Nr.      

p.k. Rādītāja nosaukums 2018. gads 2017. gads 2016. gads 2015. gads 

1 2 3 4 5 6 

1 Neto apgrozījums 3936008 3748579 3570075 3400071 

2 
Pārdotās produkcijas 

ražošanas izmaksas 
3721844 3544613 3375822 3215069 

3 
Bruto peļņa vai zaudējumi 

(no apgrozījuma) 
214164 203966 194253 185002 

4 Administrācijas izmaksas 253210 241152 229669 218732 

5 
Pārējie uzņēmuma saimn. 

darb. ieņēmumi 
331867 316064 301013 286679 

6 
Pārējie uzņēmuma saimn. 

darb. izdevumi 
45005 42862 40821 38877 

7 
Procentu maksājumi un 

tamlīdzīgas izmaksas 
0 0 0 0 

8 

Peļņa vai zaudējumi pirms 

ārkārtas posteņiem un 

nodokļiem 
247816 236016 224776 214072 

9 Pārējie nodokļi 7390 7038 6703 6384 

10 

Pārskata perioda peļņa vai 

zaudējumi pēc nodokļiem 

(tīrie ieņēmumi) 
240426 228978 218073 207688 

 

 

 

 

 

 



SIA “Preiļu saimnieks” vidēja termiņa darbības stratēģija 

2016–2019 

 

34 
 

SIA “Preiļu saimnieks” bilance 

Tabula 4 

BILANCE-AKTĪVS 
Piezīmes 

Nr. 
31.12.2018. 31.12.2017. 31.12.2016. 31.12.2015. 

1 2 3 4 5 6 

1. ILGTERMIŅA IEGULDĪJUMI      

Nemateriāli ieguldījumi      

Koncesijas, patenti, licences, preču 

zīmes un tamlīdzīgas tiesības 
 562 592 623 656 

KOPĀ: 1 562 592 623 656 

Pamatlīdzekļi      

1. Zemes gabali, ēkas, būves un 

ilggadīgie stādījumi 
 10444088 10340681 10238298 10136929 

2. Ieguldījumi nomātos pamatlīdzekļos  1998 2103 2214 2331 

3. Iekārtas un mašīnas  197013 207382 218297 229786 

4. Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs  91454 96267 101334 106667 

5. Pamatlīdzekļu izveidošana un 

nepabeigto celtniecības objektu izmaksas 
 3700 3895 4100 4316 

  0 0 0 0 

KOPĀ: 2 10738253 10650328 10564243 10480029 

1. iedaļas kopsumma  10738815 10650920 10564866 10480685 

2. APGROZĀMIE LĪDZEKĻI      

1. Izejvielas, pamatmateriāli un 

palīgmateriāli 
 79683 75889 72275 68833 

2. Gatavie ražojumi un preces pārdošanai  1680 1680 1680 1680 

KOPĀ: 5 81363 77569 73955 70513 

Debitori      

1. Pircēju un pasūtītāju parādi  406645 428047 450576 474290 

2. Radniecīgo uzņēmumu parādi  42254 44478 46819 49283 

4. Citi debitori  149075 156921 165180 173874 

7. Nākamo periodu izmaksas  524 552 581 612 

8. Uzkrātie ieņēmumi  113383 119351 125633 132245.00 

KOPĀ:  711881 749349 788789 830304 

Naudas līdzekļi                                                                         

KOPĀ: 
 940421 1044912 1161013 1290014 

2. iedaļas kopsumma  1733665 1871830 2023757 2190831 

BILANCE  12472480 12522750 12588623 12671516 

      

BILANCE-PASĪVS 
Piezīmes 

Nr 
31.12.2018. 31.12.2017. 31.12.2016. 31.12.2015. 

1 2 3 4 5 6 

1. PAŠU KAPITĀLS      

1. Akciju vai daļu kapitāls 

(pamatkapitāls) 
 4671026 4671026 4671026 4671026 

d) pārējās rezerves  0 0 0 0 

KOPĀ:  4671026 4671026 4671026 4671026 
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5. Nesadalītā peļņa:      

a) iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa  601831 372853 154780 -52908 

b) pārskata gada nesadalītā peļņa  240426 228978 218073 207688 

1. iedaļas kopsumma  5513283 5272857 5043879 4825806 

2. UZKRĀJUMI      

Citi uzkrājumi  63825 63825 63825 63825 

2. iedaļas kopsumma  63825 63825 63825 63825 

3. KREDITORI      

1. ilgtermiņa kreditori      

1. Pārējie kreditori  0 0 0 36065 

2. Nākamo periodu ieņēmumi  5842071 6091790 6341508 6591226 

KOPĀ:  5842071 6091790 6341508 6627291 

2. īstermiņa kreditori      

5. No pircējiem saņemtie avansi  74195 74195 74195 74195 

6. Parādi piegādātājiem un 

darbuzņēmējiem 
 56977 54264 51680 49219 

8. Parādi radniecīgajiem uzņēmumiem  80765 80765 80765 80765 

10. Nodokļi un sociālās nodrošināšanas 

maksājumi 
 45017 45017 45017 45017 

11. Pārējie kreditori  70383 70383 70383 88027 

12. Nākamo periodu ieņēmumi  600039 643729 691446 691446 

15. Uzkrātās saistības  125925 125925 125925 125925 

KOPĀ:  1053301 1094278 1139411 1154594 

3. iedaļas kopsumma  6895372 7186068 7480919 7781885 

BILANCE  12472480 12522750 12588623 12671516 

     

 

Naudas plūsmas pārskats 

Plāns 

     

Ar tiešo metodi sagatavota naudas plūsmas shēma                                         Tabula 5 

I. Pamatdarbības naudas plūsma 

 
2018. gads 2017. gads 2016. gads 2015. gads 

1.Ieņēmumi no preču pārdošanas un pakalpojumu 

sniegšanas (+) 
5070291 4609356 4190324 3809385 

2. Maksājumi piegādātājiem, darbiniekiem, 

pārējiem pamatdarbības izdevumiem (-) 
-5313783 -4844457 -4478325 -3366035 

3. Pārējās uzņēmuma pamatdarbības ieņēmumi  

(+) 
9000 9000 9000 8399 

4. Pārējās uzņēmuma pamatdarbības izdevumi (-)  0  0 

Bruto pamatdarbības naudas plūsma -234491 -226101 -279001 451749 

5. Izdevumi procentu maksājumiem (-)     

6. Izdevumi uzņēmuma ienākuma un NI nodokļu 

maksājumiem (-) 
    

Naudas plūsma pirms ārkārtas posteņiem -234491 -226101 -279001 451749 

7. Naudas plūsma no ārkārtas posteņiem     

Pamatdarbības neto naudas plūsma -234491 -226101 -279001 451749 

II. Ieguldīšanas darbības naudas plūsma  0  0 
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1. Radniecīgo vai asociēto uzņēmumu akciju vai 

daļu iegāde 
 0  0 

2. Ieņēmumi no radniecīgo vai asociēto 

uzņēmumu akciju vai daļu atsavināšanas 
 0  0 

3. Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu 

iegāde (-) 
130000 110000 150000 -78094 

4. Ieņēmumi no pamatlīdzekļu un nemateriālo 

ieguldījumu pārdošanas (+) 
 0  0 

5. Izsniegtie aizdevumi (debitori) palielinājums   

(-), samazinājums (+) 
 0  0 

6. Ieņēmumi no aizdevumu atmaksas  0  0 

7. Saņemtie procenti  0  0 

8. Saņemtās dividendes  0  0 

Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma 130000 110000 150000 -78094 

III. Finansēšanas darbības naudas plūsma  0  0 

1. Ieņēmumi no akciju un obligāciju emisijas vai 

kapitāla līdzdalības daļu ieguldījumiem 
   -250000 

2. Saņemtie aizņēmumi (kreditori) palielinājums 

(+), samazinājums (-) 
 0  0 

3. Saņemtās subsīdijas, dotācijas, dāvinājumi vai 

ziedojumi 
 0  0 

4. Izdevumi aizņēmumu atmaksāšanai  0  0 

5. Izdevumi nomāta pamatlīdzekļa izpirkumam  0  0 

6. Izmaksātās dividendes (-)  0  0 

Finansēšanas darbības neto naudas plūsma 0 0 0 -250000 

IV. Ārvalstu valūtu kursu svārstību rezultāts     

V. Naudas un tās ekvivalentu neto pieaugums (+) 

vai samazinājums (-) 
-104491 -116101 -129001 123655 

VI. Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata 

gada sākumā 
1044912 1161013 1290014 1166359 

VII. Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata 

gada beigās 
940421 1044912 1161013 1290014 

 

Parādi par komunālajiem pakalpojumiem 

 

Debitoru parādu un uzkrājumu nedrošiem parādiem izmaiņas pēdējo 

 trīs gadu laikā, EUR: 

Tabula 6 

 
Debitoru parādi, EUR 

Uzkrājums nedrošiem 

parādiem,  EUR 

2015. gads 474290 121918 

2014. gads 459098 191696 

2013. gads 678293 180232 

 

Kopējais klientu parāds SIA „Preiļu saimnieks” par komunālajiem pakalpojumiem 

nav konstants un mainās katru dienu. Nemaksātājus, kuriem veidojas apsaimniekošanas 

un komunālo maksājumu parādi, var iedalīt trīs grupās: maznodrošinātie jeb cilvēki ar 

zemu ienākumu līmeni, cilvēki, kuriem samazinājušies ienākumi (bezdarbs, šodienas 
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ienākumiem nesamērīgs kredīts) un negodprātīgie nemaksātāji, kuri nevēlas laikus 

norēķināties.  

Lielākai daļai nemaksātāju ienākumi ir nelieli un tāpēc viņiem patiešām ir grūtības 

pilnībā norēķināties par komunālajiem pakalpojumiem. Taču diemžēl starp 

nemaksātājiem ierindojas arī tādi, kuriem atrodas nauda citiem tēriņiem, bet tanī pašā 

laikā ir nenosegti komunālo pakalpojumu rēķini, tāpēc te vairs nav runa par līdzekļu 

trūkumu, bet gan attieksmi un prioritāšu izvēli. Visu dzīvokļu īpašnieku maksājumi (par 

apsaimniekošanu) kopā veido finanšu līdzekļu uzkrājumu mājā, un, ja kaut viens 

dzīvokļa īpašnieks savas saistības neizpilda laikus, tas ietekmē mājas kopējo 

uzkrājumu. 

Parādi ietekmē SIA „Preiļu saimnieks” attīstību, jo klienti ar savu pakalpojumu 

sniedzēju nenorēķinās pilnībā, bet apsaimniekotājam ar saviem līgumpartneriem (par 

kurināmo, elektroenerģiju u.c.) ir jānorēķinās simtprocentīgi. Pasliktinoties mājas 

kopējai maksātspējai, cieš ne tikai apsaimniekotājs, bet arī visi mājas iedzīvotāji. Tieši 

no dzīvokļu īpašnieku maksāšanas disciplīnas atkarīgs, kā noritēs daudzdzīvokļu 

dzīvojamās mājas pārvaldīšana, jo pārvaldnieks SIA „Preiļu saimnieks” veic tikai tos 

darbus, ko deleģējuši dzīvokļu īpašnieki un kuriem tiek nodrošināts nepieciešamais 

finansējums. Mājās, kurās dzīvokļu īpašnieku parāds krājas gadu no gada, ir 

apgrūtinātas mājas apsaimniekošanas iespējas. 

Dzīvokļa īpašuma likumā noteikts, ka dzīvokļa īpašniekam ir pienākums segt 

dzīvojamās mājas pārvaldīšanas izdevumus, norēķināties par saņemtajiem 

pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvokļa īpašuma lietošanu (piemēram, apkure, aukstais 

ūdens, kanalizācija, sadzīves atkritumu izvešana), piedalīties dzīvojamās mājas 

pārvaldīšanā, pildīt dzīvokļu īpašnieku kopības pieņemtos lēmumus. Dzīvokļa 

īpašnieks atbilstoši viņa dzīvokļa īpašumā ietilpstošās kopīpašuma domājamās daļas 

apmēram sedz uz dzīvokļu īpašnieku kopības lēmuma pamata noteiktos izdevumus 

obligāti veicamo dzīvojamās mājas pārvaldīšanas darbību veikšanai, kā arī dzīvokļu 

īpašnieku kopības noteikto atlīdzību pārvaldniekam par dzīvojamās mājas 

pārvaldīšanu, ja tāda paredzēta dzīvojamās mājas pārvaldīšanas līgumā. 

Taču dzīvokļa īpašnieks neatbild par cita dzīvokļa īpašnieka parādiem. Nav pamata 

uzskatīt, ka “maksātāji maksā arī par nemaksātājiem”, jo dzīvokļa īpašnieku starpā 

nepastāv solidārā atbildība — katrs dzīvokļa īpašnieks atbild tikai par tām saistībām, 

ko pats uzņēmies.  

Dzīvokļa īpašnieka veidotos uzkrājumus, piemēram, mājas remontam, 

pārvaldniekam nav tiesību izmantot cita dzīvokļa īpašnieka parādu segšanai vai kādu 

citu neizpildītu saistību izpildei. Vienīgais izņēmums tam ir, ja paši dzīvokļu īpašnieki 

kopsapulcē nolemj mājas remontam uzkrāto naudu izmantot citu dzīvokļa īpašnieku 

parādu segšanai.  

Aplams ir uzskats, ka “jo vairāk parādnieku, jo lielāki komunālo pakalpojumu 

rēķini”. Patiesībā tā nav, un neviens nemaksā par sava kaimiņa radītajiem parādiem, jo 

to liedz siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodika, kas 

noteic, ka siltumenerģijas tarifos nedrīkst iekļaut uzkrājumus no šaubīgiem debitoru 

parādiem. Šo metodiku ir izstrādājusi neatkarīga valsts institūcija Sabiedrisko 

pakalpojumu regulēšanas komisija, un tā seko, lai šī metodika tiktu ievērota. Metodikā 

noteikts, ka tarifa projektā neietver izmaksas debitoriem (uzkrājumus šaubīgo debitoru 

veidošanai). 
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Vienošanās par parāda apmaksu 

 

Saskaņā ar dzīvokļa īpašuma likumu, ja dzīvokļa īpašniekam zaudējumu segšanai 

nav citas mantas, Civilprocesa likumā noteiktajā kārtībā var vērst piedziņu uz dzīvokļa 

īpašumu, vienlaikus izliekot dzīvokļa īpašnieku, viņa ģimenes locekļus un citas 

dzīvokļa īpašumā iemitinātās personas. 

Komunālo maksājumu norēķinu daļā (N. Rancāna ielā 3a, Preiļos) pie jurista palīga 

ir iespējams noslēgt vienošanos par parāda un līgumsoda atmaksu. Noslēdzot šādu 

vienošanos, SIA „Preiļu saimnieks” var sastādīt uzkrātā parāda un līgumsoda atmaksas 

grafiku (pa daļām). Taču, ja klients neveic maksājumus pēc sastādītā grafika, SIA 

„Preiļu saimnieks” pēc diviem mēnešiem atjauno līgumsoda aprēķinu, kā arī sniedz 

prasību tiesā par parāda un līgumsoda piedziņu. Pēc tiesas sprieduma stāšanās spēkā 

vai pēc tiesas lēmuma viena mēneša laikā parādniekam ir iespēja labprātīgi norēķināties 

Komunālo maksājumu norēķinu daļā vai ierasties pie SIA „Preiļu saimnieks” jurista 

palīga un noslēgt vienošanos par saistību izpildi pa daļām. Ja to neizdara viena mēneša 

laikā, SIA „Preiļu saimnieks” nodod zvērinātam tiesu izpildītājam tiesas spriedumu vai 

lēmumu piespiedu piedziņai.  

Ja gadījumā prasība pret nemaksātāju ir iesniegta par parāda un līgumsoda piedziņu, 

parādniekam ir iespēja līdz tiesas dienai nomaksāt visu parādu, līgumsodu (ja tāds ir), 

tiesāšanās vai tiesas izdevumus. 

SIA „Preiļu saimnieks” klienti, kuri nevar nomaksāt rēķinus, vienmēr saņem 

pretimnākšanu un katrs gadījums tiek izskatīts individuāli, tiek meklēti kompromisi. 

Taču šajā procesā ir jāiesaistās abām pusēm. Tikai galējos gadījumos pret nemaksātāju 

tiek celta prasība tiesā. Tādēļ visus, kuriem iekavējušies maksājumi, aicinām griezties 

Komunālo maksājumu norēķinu daļā, lai situācijai rastu risinājumu, taču nekādā 

gadījumā parādu nevajadzētu atstāt bez ievērības. 
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5. SVID analīze 
 

Stiprās puses 

 

- 14 gadu pieredze komunālo pakalpojumu sniegšanā.  

- Darbinieku pieredze un profesionalitāte. 

- Dažādu maksas pakalpojumu sniegšana iedzīvotājiem un uzņēmumiem. 

- Pietiekoši dzeramā ūdens resursi ūdensgūtnēs. 

- Pēdējos gados realizēti vairāki nozīmīgi ūdenssaimniecības sakārtošanas projekti. 

- Dzeramā ūdens atdzelžošanas stacijas un notekūdeņu attīrīšanas iekārtu jauda ir 

atbilstoša un pietiekoša apkalpojamās teritorijas nodrošināšanai un paplašināšanai. 

- Iedzīvotāji atzinīgi vērtē pilsētas tīrību un sakoptību.  

- Sakārtotas un pievilcīgas pilsētas tēls, apmierinošs kopējais vides līmenis.  

- Tiek organizētas tikšanās ar daudzdzīvokļu namu vecākajiem un iedzīvotājiem, lai 

informētu par komunālajiem jautājumiem un veicinātu savstarpēju sadarbību. 

- Komunikācija ar sabiedrību. 

- Sadarbība ar Preiļu novada domi. 

 

Vājās puses 

 

- Avārijas tīklos un to novēršana. 

- Ūdensvadu un kanalizācijas tīklu fiziskais nolietojums. 

- Ūdens zudums un lietus ūdens notekūdeņu nonākšana attīrīšanas iekārtās. 

- Apsaimniekoto namu fiziskais nolietojums un zemā energoefektivitāte, kas rada arī 

nepievilcīgu pilsētas tēlu. 

- Pasīvi dzīvokļu īpašnieki, tādēļ zema iniciatīva īstenot energoefektivitātes 

uzlabošanas projektus. 

- Tīša (vai netīša) mantas bojāšana no iedzīvotāju puses. 

 

Draudi un riski 

 

- Sabiedrības “Preiļu saimnieks” darbība ir pakļauta ekonomiskajiem un sociālajiem 

riskiem, piemēram, samazinoties ekonomiskai aktivitātei un samazinoties iedzīvotāju 

ienākumiem, samazinās klientu maksātspēja, lai gan uzņēmums savā darbībā nodrošina 

apstākļu izvērtēšanu savlaicīgu risku identificēšanai, un uzņēmuma vadība cenšas 

minimizēt potenciālo finanšu risku negatīvo ietekmi uz uzņēmuma finansiālo stāvokli. 

- Klientu parādsaistības pret SIA “Preiļu saimnieks”, iedzīvotāju zemā maksātspēja 

un kavēta parādu piedziņa sociālās situācijas dēļ. 

- Kvalitatīva darbaspēka trūkums.  

- Jaunu konkurentu parādīšanās uzņēmuma darbības jomās. 

- Likvidācijas risks. 
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Iespējas 

 

 - Darbs ar sabiedrību un atzīstama reputācija, kā arī sabiedrības izglītošana ar 

komunālo jomu saistītos jautājumos, mītu un stereotipu kliedēšana. 

- Vides jautājumos izglītotas sabiedrības veidošana un atkritumu šķirošanas 

veicināšana. 

- Eiropas Savienības fondu līdzfinansējuma piesaiste dažādu projektu īstenošanā. 

- Sabiedrības darbinieku motivācijas palielināšana un zināšanu pārvaldība — 

speciālistiem ir jāapmeklē vismaz divi kursi gadā kvalifikācijas celšanai; tiek veikta 

darbinieku ikgadējā atestācija. 

- Mācību un prakšu vietu nodrošināšana. 

- Jaunu un videi draudzīgu tehnoloģiju ieviešana uzņēmuma resursu 

apsaimniekošanā. 

- Energoresursu izmaksu samazināšana esošajās tehnoloģiskajās iekārtās, veicot 

aprēķinus esošajām jaudām. 

- Efektīva nekustamā īpašuma apsaimniekošana. Ik gadu tiek pārskatīta visu 

īpašumu uzturēšanas lietderība, notiek to efektivitātes novērtēšana, aprēķinot to 

izdevīgumu pēc formulas (ieguldījumi salīdzinājumā ar izmantošanas ieguvumu). 

- Apkalpojamās teritorijas paplašināšana un pakalpojumu sniegšana citās 

pašvaldībās. 
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6. Darbības plāns 2016.–2019. gadam 

Viena no SIA „Preiļu saimnieks” prioritātēm ir efektīvu pārvaldības metožu 

ieviešana darbā ar klientiem un sabiedrību kopumā, lai sniegtie pakalpojumi būtu 

elastīgi, t.i., lai maksimāli tiktu nodrošināta individuāla pieeja atbilstoši klienta 

vajadzībām, nesadārdzinot izmaksas. SIA „Preiļu saimnieks” strādā pie pakalpojumu 

klāsta tālākas attīstīšanas un paplašināšanas atbilstoši klientu prasībām un vēlmēm, kas 

tiek apkopotas un izskatītas ne retāk kā divas reizes gadā. Tāpat SIA „Preiļu saimnieks” 

veic ilgtspējīgu komunālo pakalpojumu veidošanu un pakalpojumu pieejamības 

īpatsvara palielināšanu, regulāri izpētot un apgūstot citu līdzīgu komunālo pakalpojumu 

uzņēmumu pieredzi.  

 

Stratēģiskie mērķi: 

SIA “Preiļu saimnieks” galvenais stratēģiskais mērķis ir komunālo pakalpojumu 

nodrošināšana Preiļu pilsētā un novada teritorijā tā, lai:  

- tiktu ievērotas normatīvo aktu prasības, valsts, reģionālā un vietējā līmeņa 

plānošanas dokumentu nosacījumi, kā arī klientu maksātspējas robežas; 

- uzņēmums darbotos rentabli, izmantojot ilgtspējīgus risinājumus; 

- sniegtie pakalpojumi būtu elastīgi (lai maksimāli tiktu nodrošināta individuāla 

pieeja atbilstoši klienta vajadzībām); 

- sadarbībā ar pašvaldību tiktu rasti labākie risinājumi komunālo pakalpojumu 

nodrošināšanai. 

 

Operatīvie mērķi: 

- laikus novērst jebkuras problēmsituācijas; 

- darbinieku apmācība darbam ar klientiem. Darbinieku motivācijas palielināšana un 

zināšanu pilnveidošana, kolektīva vienotības un komandas pilnveidošana, labas un 

atklātas darbinieku savstarpējās attiecības kā sekmīgākais un perspektīvākais pārvaldes 

modelis; 

- SIA „Preiļu saimnieks” darbinieku vidējais vecums ir 52 gadi, tādēļ prioritāte būs 

jaunu darbinieku piesaistīšana ar sociālo motivāciju; 

- īstenot sabiedrības izglītību un informēšanu; 

- regulāra darbības atspoguļošana informatīvajā izdevumā “Saimnieka Vārds” un 

interneta vietnēs preili.lv un preilusaimnieks.lv;  

- klientu apmierinātības aptauju veikšana, lai uzlabotu pakalpojumu kvalitāti; 

- SIA „Preiļu saimnieks” valdījumā nodoto pamatfondu (pamatlīdzekļu) uzturēšana 

un atjaunošana; 

- pasākumi darba optimizācijai, pakalpojumu kvalitātes uzlabošanai, izmaksu 

samazināšanai, pieejamības nodrošināšanai; 

- Eiropas Savienības struktūrfondu līdzfinansējuma piesaiste sabiedrības 

pamatfunkciju sekmīgai ilgtermiņa nodrošināšanai; 

- pārskata periodā SIA „Preiļu saimnieks” laikus ir veikusi norēķinus ar valsts 

budžetu par nodokļiem, ar piegādātājiem un darbuzņēmējiem, kas arī turpmāk būs 

sabiedrības prioritāte; 

- jaunāko tehnoloģiju ieviešana; 
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- videi draudzīga pakalpojumu sniegšana, sabiedrības transporta ietekmes uz vidi 

samazināšana;  

- palielināt privātā sektora pieslēgumu skaitu centralizētajai ūdensapgādei un 

kanalizācijai; 

- kaķu un suņu “viesnīcas” izveidošana, kā arī bezsaimnieka kaķu sterilizācija; 

- šķirošanas līnijas izveide Atkritumu šķirošanas laukumā, lai pāršķirotu vismaz 

40 % nešķiroto atkritumu; 

- 2016. gadā tiek plānots veikt rekonstrukciju Celtnieku ielas katlu mājā, uzstādot 

vienu jaunu apkures katlu un šķeldas padeves mehanizētu sistēmu; 

- kondensācijas ekonomaizera (dūmgāzu siltummaiņa) uzstādīšana šķeldas 

katliem AK-1500S (skat. pielikumā). Tuvākā nākotnē tiks precizētas kondensācijas 

ekonomaizeru iespējamās izmaksas, lai noteiktu precīzu investīciju atmaksāšanās laiku 

un lai pieņemtu saprātīgu lēmumu, kas būs saskaņā ar pašizmaksa samazināšanu, 

ilgtspējīgu attīstību, resursu taupīšanu un vides aizsardzību. 
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7. Kopsavilkums 
 

SIA „Preiļu saimnieks” savas darbības laikā ir realizējusi pārdomātu, efektīvu un 

racionālu darbības politiku, neraugoties uz pakalpojumu saņēmēju zemo maksātspēju. 

SIA „Preiļu saimnieks” turpina strādāt Preiļu novada iedzīvotāju labā, lai nodrošinātu 

ilgtspējīgus un drošus komunālos pakalpojumus gan esošajiem, gan arī potenciālajiem 

klientiem nākotnē.  

2016.–2019. gadā sabiedrībā „Preiļu saimnieks” tiks turpināts darbs pie tādu 

pasākumu ieviešanas, kas ļauj paaugstināt sniegto pakalpojumu kvalitāti un racionāli 

un efektīvi izmantot darba resursus. 
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8. Pielikums 
 

 


