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Uz Latvijas simtgadi Preiļos uzstādīts jauns svētku noformējums 
Par godu Lāčplēša dienai

un Latvijas valsts 100.
dzimšanas dienai, Preiļos pilsē-
tas centrā un pie Kultūras nama
tika izvietots jauns, svētku sajū -
tas raisošs noformējums.  Tas ta -
pis, radoši sadarbojoties Preiļu
novada domes māksliniecei Ine-
sei Aninai, tehniskajam speciā-
listam Valdam Martinkus, SIA
«Preiļu saimnieks» galdniekiem
un Komunālajai nodaļai.

Pilsētas centrālajā laukumā
gan dienā, gan naktī garāmbrau-
cējus, pilsētniekus un viesus prie-
cēja 6 jauni vides objekti – tel-
piski ornamenti Latvijas karoga
krāsās. Vēl trīs vides objekti iz-
vietoti pie Kultūras nama. 

Kā stāsta Preiļu novada domes
māksliniece Inese Anina, šīgada
valsts svētku noformējums sasaucas
ar Latvijas valsts simtgades biroja
akciju «Cimdotā Latvija», jo tajā
izmantoti stilizēti tradicionālie lat-
viešu cimdu rakstu elementi. Māk-

sliniece atzīst, ka darbs pie nofor-
mē juma veidošanas bija ilgs un sa-
režģīts, jo rakstu zīmes vajadzēja
precīzi nomērīt un uzzīmēt, bet pēc
tam – izzāģēt 36 plaknēs, lai izvei -
dotu 9 kubus. Rezultāts ir veik-
smīgs, pateicoties saliedētam ko-

mandas darbam un jo īpaši SIA
«Preiļu saimnieks» galdniekiem,
kas bija idejas realizācijas prak-
tiskais stūrakmens. 

Tā kā ir iestājies tumšākais gada
laiks, liels akcents noformējumā
likts uz apgaismojumu – kubi no

iekšpuses tiek izgaismoti siltā tonī,
liekot latvju rakstu zīmēm «uzlies -
mot». Runājot par idejas attīstību,
I. Anina atzīst, ka sākotnējā iecere
bija kubus novietot taisni, taču šāds
risinājums nelikās pietiekami in-
teresants, tāpēc koncepcija tika «ap-

griezta kājām gaisā», lai piedotu
noformējumam nelielu intrigas
elementu. 

Māksliniece atklāj, ka viņa jau
strādā pie idejas Ziemassvētku no-
formējumam, un arī šogad tas būs
kaut kas jauns! 

Maksa par siltumenerģiju Preiļu daudzdzīvokļu mājās oktobra norēķinu periodā 
Vidējā maksa oktobra

apkures periodā 
Saskaņā ar Latvijas Vides,

ģeoloģijas un meteoroloģijas cen-
tra datiem vidējā gaisa tempera-
tūra oktobra apkures periodā (no
04.10.2018. līdz 28.10.2018. – 25
dienas) bija plus 7,22 grādi pēc
Celsija. 

Siltumapgādes daļas apkopotā
informācija liecina, ka vidējā
maksa par apkurināmās platības
vienu kvadrātmetru iedzīvotā-
jiem, kuri saņem siltumenerģiju
no Liepu, Celtnieku un Pils ielas
katlumājām, oktobra apkures pe-
riodā ir 0,614 EUR ar PVN, bet
siera rūpnīcas mikrorajonā – 0,58
EUR ar PVN par apkurināmās
platības kvadrātmetru. 

Apskatot atsevišķi katras kat-
lumājas apkalpojošās teritorijas,
vidējās izmaksas ir šādas: Liepu
ielas katlumāja – 0,558 EUR/m2,
Pils ielas katlumāja – 0,941
EUR/m2, Celtnieku ielas katlu-
māja – 0,694 EUR/m2 ar PVN. 

AS «Latvijas gāze» prognozē,
ka dabas gāzes cena novembrī va-
rētu nedaudz samazināties, tātad
arī siltumenerģijas tarifs būs ne-
daudz zemāks.
Mazāki apkures rēķini

ir siltinātās mājās
Siltināto namu iedzīvotāji par

apkuri maksā ievērojami mazāk
nekā vidēji pilsētā. Maksa par ap-
kuri Preiļu renovētajās mājās ok-

tobra apkures periodā ar PVN: 
Rēzeknes 36 – 0,143 EUR/m2,

Liepu 9 – 0,140 EUR/m2, Rēzek-
nes 32 – 0,134 EUR/m2, Liepu  
24 – 0,164 EUR/m2, Liepu iela 12 –
0,166 EUR/m2, Liepu 21 – 0,184
EUR/m2, Liepu 28 – 0,153 EUR/m2,
bet siera rūpnīcas mikrorajonā
daudzdzīvokļu dzīvojamai mājai
Daugavpils ielā 72 – 0,04 EUR/m2

ar PVN. 

Šī gada 27. oktobrī un 3. novembrī Preiļos
norisinājās tradicionālās talkas privātmājām.
SIA «Preiļu saimnieks» Atkritumu apsaimnieko -
šanas daļas apkopotie dati liecina, ka abās talkas
dienās izvesta 31 traktortehnikas piekabe dažādu
atkritumu. Atsevišķi talku laikā tika izvesti arī
otrreizējai pārstrādei derīgie atkritumi – nolieto -
tā sadzīves tehnika, logu stikls u.c. 

Tie Preiļu iedzīvotāji, kas rūpējas par savu dārzu
un pagalmu un kopj savus īpašumus, ikgadu izmanto
un novērtē šo iespēju. Tā kā tikko noslēgušies rudens

dārza darbi, īpaši daudz bija zaru, lakstu un lapu. 
Tiesa, joprojām ir cilvēki, kas sagrābtās lapas un

zarus novieto aiz sava žoga, bet paši talkās neiesais -
tās. SIA «Preiļu saimnieks» atgādina, ka šādos ga-
dījumos, ja mājas saimnieks pats nav klāt, atkritumi
izvesti netiks, un aicina tos, kam nav iespējas vese-
lības stāvokļa vai prombūtnes dēļ pašiem piedalīties,
pirms tam telefoniski pabrīdināt SIA «Preiļu saim-
nieks» Atkritumu apsaimniekošanas daļu – tikai šā -
dā gadījumā atkritumi talkas dienā tiks aizvesti arī
bez saimnieka iesaistes. 

Aizvadītas privātmāju sakopšanas
rudens talkas 

Apkures sezona šogad sākās samērā agri – oktobra sākumā.
Apkurei pirmā tika pieslēgta SIA «Preiļu slimnīca» – jau 25. sep-
tembrī. 1. oktobrī apkure tika uzsākta pirmsskolas izglītības ie-
stādē «Pasaciņa», savukārt no 1. līdz 5. oktobrim pakāpeniski
apkure tika pieslēgta arī vairumam daudzdzīvokļu pilsētas namu.
Pēdējā māja pieslēgta apkurei tika 22. oktobrī. 

SIA «Preiļu saimnieks» Siltuma un ūdens apgādes nodaļa ap-
kopojusi datus par siltumenerģijas maksu šā gada oktobra norē-
ķinu periodā. Pie AS «Latvijas gāze» noteiktās dabas gāzes tirdz -
niecības cenas, saskaņā ar Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas
komisijas lēmumu kopējais siltumenerģijas tarifs oktobrī bija
55,25 EUR/MWh bez PVN.
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Saimnieka Vârds

kāpēc nevajag noniecināt līko gurķi un vientuļo banānu
21. novembrī Preiļu Kultūras centrā

norisinājās jautra un izglītojoša izrāde –
teatrāla saruna par videi draudzīgu pie-
eju dažādās sadzīves situācijās «Vide
Prožektoru Gaismās». 

Kāpēc veikalā nopērkami tikai taisni
gurķi un kāds liktenis sagaida «vientuļo»
banānu? Kādas pozitīvas blakusparādības
ir atkritumu šķirošanai? Kas ir vairāk «pelnī -
jis» ceļot – es pats vai mana ikdienas pār-
tika un apkārtējās lietas? Par šiem un līdzī -
giem jautājumiem uz skatuves prātoja Koz-
mens jeb Mārtiņš Kozlovskis, tautā iemī-
ļots TV un radio raidījumu vadītājs, kā arī
improvizācijas teātra «Spiediens» aktieris.

Izrāde rosināja uzņemties rūpes par ap-
kārtējo vidi un aicināja aizdomāties par at-
bildīgu resursu izmantošanu, pievēršot uz-
manību gan atkritumu šķirošanai un
otrreizējai izmantošanai, gan arī tam, cik
daudz pārtikas mēs ikdienā izmetam atkri-
tumos un cik liels ir ūdens patēriņš dažādu
preču ražošanā. 

Pēc izrādes norisinājās saruna ar Preiļu
novada domes priekšsēdētājas Marutas
Plivdas, izpilddirektora Vladimira Iva-
nova, SIA «Preiļu saimnieks» Atkritumu
apsaimniekošanas daļas vadītājas Vinetas
Igolnieces un sabiedrisko attiecību speciā-

listes Ilonas Vilcānes, kā arī Labklājības
pārvaldes direktora vietnieces administra-
tīvi saimnieciskos jautājumos un biedrības
«Ģimeņu atbalsts centrs «Puķuzirnis»» pār-
stāves Anitas Gāgas dalību. Tās laikā tika
runāts par to, kā veicināt videi draudzīgu
domāšanu sabiedrībā, akcentējot jaunās pa-
audzes izglītošanas nepieciešamību, SIA
«Preiļu saimnieks» skaidroja, kur un kādā
veidā mūsu novadā var nodot dažādus otr-
reizējai pārstrādei derīgus atkritumu veidus,
savukārt A. Gāga demonstrēja ikdienā un
svētkos noderīgas lietas, kas tapušas Lab-
klājības pārvaldes Dienas aprūpes centrā
no savu laiku nokalpojušām drēbēm, plas-
tmasas maisiņiem un dzērienu pudelēm. 

Kā pasākuma noslēgumā atzina Koz-
mens, zaļā domāšana var glābt tieši mūs –
cilvēkus, jo planēta Zeme tīri veiksmīgi
pati tiek galā ar visdažādākajām katakliz-
mām. Tāpēc svarīgi ir aizdomāties un ar
atbildību attiekties pret mums pieejama-
jiem resursiem un to izmantošanu.

Izrāde tapusi projekta «Vide Prožektoru
Gaismās» gaitā, sadarbojoties biedrībai
«Latvijas Mazpulki» un Latvijas Vides Aiz-
sardzības fondam, un mūsu novada skatī-
tājus priecēja, pateicoties Preiļu novada
domes atbalstam.  

Šajā rudenī SIA «Preiļu saimnieks»
Atkritumu apsaimniekošanas daļa otr-
reizējai pārstrādei nodevusi Preiļu no-
vada iedzīvotāju sašķirotos atkritumus:
sadzīves tehnika – 4 t, kartons – 19 t,
caurspīdīgā plēve – 4 t, alumīnija bun-
džiņas – 280 kg, stikls – 13 t. Savukārt
šajā gadā uzstādītie SIA «Eco Baltia
vide» zvanveida konteineri stiklam iz-
tukšoti jau divas reizes – jūlijā un sep-
tembrī –, kopā izvedot 12 t stikla iepa-
kojuma. 

Preiļu pilsētā iedzīvotājiem pieejami
23 dalīti vākto atkritumu laukumi, četri
Preiļu novada ciemos – Aizkalnē, Pelēčos,

Līčos un Prīkuļos, kā arī konteineri stiklam
privātmāju iedzīvotājiem. Konteineros ar
dzeltenajiem vākiem drīkst mest visu vei -
du papīru (avīzes, žurnālus, grāmatas, kar-
tona iepakojumu), plastmasu (PET dzērie-
na pudeles, plēves iepakojumu, polietilēna
maisiņus, cieto plastmasu (HDPE) – plas-
tmasas kanniņas), arī tetrapakas (izskalotas
un saplacinātas sulas un piena pakas), kā
arī skārdenes un konservu bundžas. Zaļie
konteineri ir paredzēti stikla pudelēm un
stikla burkām. Tajos nedrīkst mest traukus,
logu stiklu, balzama pudeles, spoguļus,
lampu kupolus.

SIA «Preiļu saimnieks» Atkritumu

šķirošanas laukumā Preiļos, Rīgas ielā
4, bez maksas pieņem šādas šķiroto atkri-
tumu frakcijas: makulatūru, kartonu un pa-
pīra iepakojumu, izskalotas piena un sulas
tetrapakas, balto un krāsaino pudeļu stiklu
un logu stiklu, saplacinātas PET plastmasas
dzērienu pudeles un cieto HDPE, polieti-
lēna iepakojumu (arī lauksaimniecībā iz-
mantotās plēves), metāla iepakojumu (kon-
servu kārbas, skārda bundžas) un luminis -
cētās (dienasgaismas) lampas.

Savukārt elektrisko un elektronisko ie-
kārtu atkritumus (nolietotās sadzīves elek-
tropreces) iedzīvotāji var atstāt uz platfor-
mas Mehanizatoru ielā 1. SIA «Preiļu

saimnieks» vērš uzmanību, ka elektriska-
jām un elektroniskajām iekārtām jābūt ne-
izkomplektētām, pretējā gadījumā tās nav
derīgas otrreizējai pārstrādei. 

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

Atkritumu otrreizēja pārstrāde ietaupa
enerģiju un palīdz samazināt poligonos
zemē apglabājamo atkritumu daudzumu.
Paldies visiem, kuri ikdienā šķiro atkritu-
mus!

Vairāk informācijas, zvanot SIA
«Preiļu saimnieks» Atkritumu apsaim-
niekošanas daļas vadītājai Vinetai Igol-
niecei pa tālr. 29420721. 

Rudenī nodoti otrreizējai pārstrādei derīgie atkritumi 

Par ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu izmantošanu
jābūt noslēgtiem līgumiem

Iedzīvotājiem, kuri ir ierīkojuši jaunus pieslēgumus pilsētas centralizētajam ūdensvadam un/vai kanalizācijas sistēmai, ir jābūt noslēgtam līgumam ar SIA «Preiļu
saimnieks» par šo pakalpojumu izmantošanu. Ūdens patēriņa skaitītājus var uzstādīt tikai un vienīgi firmas, kam ir licence šī pakalpojuma sniegšanai, vai arī SIA «Preiļu
saimnieks» Avārijas dienests. Savukārt uzstādīto ūdens patēriņa skaitītāju plombēšanu veic tikai un vienīgi SIA «Preiļu saimnieks» Avārijas dienests.

Tāpat SIA «Preiļu saimnieks» atgādina, ka Ūdenssaimniecības pakalpojumu likuma (spēkā no 01.01.2016.) pārejas noteikumi nosaka, ka gadījumā, ja ūdenssaimniecības
sistēmā nav izbūvēts komercuzskaites mēraparāta mezgls, pakalpojumu lietotājs nodrošina tā izbūvi ūdens patēriņa skaitītāja uzstādīšanai ne vēlāk kā četru gadu laikā pēc šī
likuma spēkā stāšanās dienas – tas ir – ne vēlāk kā līdz 2020. gada 1. janvārim. 

Atgādinām, ka ūdens patēriņa skaitītāja rādījumi abonentam ir jāsniedz regulāri katru mēnesi. 
Ūdens skaitītāju rādījumus SIA «Preiļu saimnieks» klienti var paziņot:

• izmantojot klientu informatīvo sistēmu WEBNams,
• atsūtot ziņojumu uz e-pastu namu.parvalde@preili.lv, 
• ievietojot ziņojumu Komunālo maksājumu norēķinu daļas pastkastītē (Preiļi, N. Rancāna iela 3a),
• zvanot pa tālruni 26345495. 

Jāatceras, ka par šajā mēnesī nodotajiem ūdens patēriņa skaitītāja rādījumiem maksa tiks aprēķināta nākamajā mēnesī.

Biedrības «Latvijas Mazpulki» publicitātes foto
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Preiļos centralizētā ūdens un kanalizācijas apgāde iedzīvotājiem pieejama
jau no 1950. gadu beigām. Sākotnēji tā bija pieejama galvenokārt daudz-

dzīvokļu mājās un sabiedriskajās ēkās, taču šobrīd arī visu privātmāju īpašniekiem
ir iespēja pieslēgt savus īpašumus centrālajiem tīkliem. Ūdens apgādi un notekūdeņu
apsaimniekošanu Preiļos veic SIA «Preiļu saimnieks» Ūdensapgādes un kanalizā-
cijas daļa.

kvalitatīvs ūdens no četriem dziļurbumiem

Preiļos centralizētajai ūdensapgādei tiek piegādāti vienīgi pazemes ūdeņi. Pilsētā
darbojas viena sūkņu stacija (Rēzeknes ielā), kas visu pilsētu nodrošina ar dzeramo
ūdeni. Ūdens tiek iegūts no četriem artēziskajiem urbumiem, kuru dziļums ir 35 līdz 50
metri. Latvijas ģeoloģisko īpatnību dēļ dziļurbumos iegūtajā ūdenī ir samērā augsta
dzelzs koncentrācija. Dzelzs klātbūtne dzeramajā ūdenī nav kaitīga veselībai, taču kopā
ar kalciju un magniju tā izraisa ūdens «cietību», kas rada katlakmens nosēdumus sadzīves
ierīcēs. Tādēļ pirms nonākšanas pie patērētājiem dzeramais ūdens tiek atdzelžots un fil-
trēts modernās, datorizēti aprīkotās atdzelžošanas iekārtās. 

Uzņēmums ar lielu atbildību pastāvīgi seko līdzi pilsētai padodamā ūdens kvalitātei.
Saskaņā ar normatīvajiem aktiem regulāri, 4 reizes gadā tiek veiktas dzeramā ūdens la-
boratoriskās pārbaudes. Tajās tiek kontrolēta duļķainība, krāsainība, pH līmenis, smaržas
un garšas intensitāte. Mūsdienu prasībām atbilstošās iekārtas nodrošina, ka pilsētā patē-
rētāji saņem Latvijas un Eiropas Savienības standartiem atbilstošu teicamas kvalitātes
dzeramo ūdeni.

Ūdens uzkrāšanas rezervuāri tiek tīrīti, mazgāti un dezinficēti divas reizes gadā,
tāpat arī ūdensvadi tiek dezinficēti divas reizes gadā – pavasarī un rudenī. Savukārt paš -
kontrolei tiek ņemti paraugi analīzēm pirms un pēc filtrācijas, lai pārliecinātos par filtru
darbību. 

Statistika liecina, ka Preiļu pilsētā lielākais ūdens patēriņš ir vakara stundās, vismazā -
kais – naktī, bet ūdens aprite centrālajos tīklos notiek nepārtraukti un neapstājas ne brīdi. 

Notekūdeņu attīrīšana soli pa solim
No māju iekšējiem kanalizācijas tīkliem notekūdeņi nonāk centralizētās kanalizācijas

sistēmas cauruļvados. Tā kā visus pilsētas kanalizācijas notekūdeņus nevar novadīt pa-
štecē līdz attīrīšanas iekārtām, Preiļos darbojas deviņas kanalizācijas notekūdeņu pār-
sūknēšanas stacijas, ar kuru palīdzību kanalizācijas notekūdeņi tiek novadīti līdz gala
attīrīšanas stacijai. 

Preiļos vēsturiski komunikāciju tīklu sistēma veidota tā, ka arī daļa infiltrācijas (no-
krišņu) notekūdeņu nonāk līdz attīrīšanas iekārtām, tādēļ pavasaros un lietus laikā tām
ir lielāka slodze. Taču pakāpeniski tiek veikti plānveidīgi darbi, lai maksimāli atdalītu
lietusūdeņus no komunālās kanalizācijas tīkliem – tas daļēji izdarīts, šogad rekonstruējot
N. Rancāna ielas tīklus, un līdzīgi tiek plānots Mehanizatoru un Pils ielā. Arī renovējot
Preiļu novada domes laukumu Raiņa bulvārī, lietusūdeņu kanalizācijas tīkli ir sakārtoti
un atdalīti no komunālās kanalizācijas tīkliem. 

Nokļūstot centrālajā attīrīšanas stacijā, notekūdeņi vispirms iziet priekšattīrīšanu,
kuras laikā tiek atdalīti neorganiskie atkritumi – smiltis, dažādi sadzīves atkritumi u.tml.,
ko nav iespējams organiski pārstrādāt. Tālāk no šīm vielām attīrītie organiskie notekūdeņi
nokļūst airotankā, kur speciālas baktērijas veic to pārstrādi. Vairākkārtējas pārstrādes
rezultātā rodas blakusprodukts – dūņas, kas tiek novadītas uz dūņu laukiem, bet pēc tam
aizgādātas prom. Savukārt attīrītais ūdens tiek novadīts uz paraugu ņemšanas aku, lai
pārliecinātos, ka tajā nav palikuši nekādi apkārtējai videi kaitīgi savienojumi. 

Notekūdeņu attīrīšanas iekārtas strādā labi – to rekonstrukcija tika veikta 2009. ga -
dā ar Eiropas Savienības līdzfinansējumu.

kopējais tīklu stāvoklis
Uzņēmuma atbildības robežās esošās ūdensvada caurules atrodas zem zemes, kur

ūdens temperatūra nepārsniedz 10 grādus pēc Celsija. SIA «Preiļu saimnieks» kopā ap-
kalpo 23 km ūdensvada un 22 km kanalizācijas tīklu.

Pateicoties atjaunotajiem pilsētas maģistrālajiem ūdensvada un kanalizācijas tīkliem,
lielas avārijas notiek retāk, taču problēmas visbiežāk sagādā tie daži posmi, kas palikuši
neatjaunoti – dažviet daudzdzīvokļu māju mikrorajonos dzelzs caurules kalpo vairāk
par 50 gadiem un, sevišķi 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 kva-
litāti. Jau šobrīd ir veikta Celtnieku ielas mikrorajona un šogad arī N. Rancāna mikrora-
jona ūdensvada un kanalizācijas tīklu rekonstrukcija. Nākamgad plānots projekts Me-
hanizatoru un Pils ielas ūdensvadu un kanalizācijas tīklu atjaunošanai. 

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. 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 ūdens -
apgādes un kanalizācijas cauruļu stāvoklim.

Atbildīga ūdens apgāde un notekūdeņu attīrīšana

Pateicoties Eiropas Savienības Ko-
hēzijas fonda līdzfinansētā

ūdensvada un kanalizācijas tīklu izbū-
ves un rekonstrukcijas projekta «Ūdens-
saimniecības pakalpojumu attīstība
Preiļos, II kārta» aktivitāšu īstenošanai,
visiem privātmāju iedzīvotājiem Preiļos
ir iespēja izbūvēt pieslēgumus centrali-
zētajai ūdensapgādes un kanalizācijas
sistēmai. Diemžēl dažviet pagalmos vēl
joprojām ir tualetes bez hermētiskā iz-
būvējuma un dzeramā ūdens akas, kas
ir tikai dažus metrus dziļas un kuru
ūdens tiek lietots uzturā, lai gan tā kva-
litāte nav labvēlīga cilvēku veselībai.

Lai motivētu Preiļu novada māju īpaš-
niekus pieslēgt savus īpašumus centrali-
zētajai ūdensapgādes un kanalizācijas sis-
tēmai, iedzīvotājiem ir pieejams Preiļu
novada domes līdzfinansējums. Saistošie
noteikumi Nr. 2017/07 «Par pašvaldības
līdzfinansējumu īpašumu pieslēgšanai cen-
tralizētajai ūdensapgādes un kanalizācijas
sistēmai Preiļu novadā pēc iedzīvotāju

(dzīvojamo ēku īpašnieku) ierosinājuma»
paredz no jauna veidojamiem pieslēgu-
miem līdzfinansējumu 20,00 eiro apmērā
par vienu garuma metru katra pieslēguma
izbūvei gan ūdensapgādes, gan kanalizā-
cijas tīklam, bet ne vairāk kā 400 eiro par
vienu pieslēgumu. 

Ūdenssaimniecības objektu apsaimnie-
košanu, ūdensapgādi un notekūdeņu no-
vadīšanu Preiļu pilsētā, Aizkalnes un Līču
ciemos veic SIA «Preiļu saimnieks», tāpēc,
lai izbūvētu pieslēgumu centralizētajam
ūdensvadam un/vai kanalizācijas tīkliem
un pieteiktos pašvaldības līdzfinansēju-
mam, ar aizpildītu iesnieguma veidlapu
tehnisko noteikumu saņemšanai jāvēršas
SIA «Preiļu saimnieks». Par pieslēguma
ierīkošanu Pelēču ciemā un Priekuļu ciemā
jāvēršas attiecīgajās pagastu pārvaldēs.

Pieslēgumu izbūves darbus piedāvā
veikt arī SIA «Preiļu saimnieks», kam ir
nepieciešamā kvalifikācija un sertifikāts
atbilstošā pakalpojuma sniegšanai. Arī ja
izbūves darbus veic cits pakalpojuma snie-

dzējs, iedzīvotājiem ir iespēja izmantot
SIA «Preiļu saimnieks» Ūdensapgādes un
kanalizācijas daļas speciālistu bezmaksas
konsultācijas par pieslēgumu ierīkošanu
līdz konkrētai mājsaimniecībai. 

Pēc izbūves darbu izpildīšanas, pie-
ņemšanas akta parakstīšanas un līguma no-
slēgšanas fiziska vai juridiska persona
kļūst par SIA «Preiļu saimnieks» klientu.
Pēc pievadu izbūves un ūdens patēriņa
skaitītāju uzstādīšanas, mājas vai dzīvokļa
īpašniekam vai juridiskai personai ar SIA
«Preiļu saimnieks» jānoslēdz līgums par

ūdens un kanalizācijas pakalpojuma sa-
ņemšanu. Patvaļīga pievienošanās ūdens
vai kanalizācijas centralizētajiem inženier-
tīkliem ir administratīvi sodāma darbība.

SIA «Preiļu saimnieks» apkopotā in-
formācija liecina, ka 2018. gada laikā līdz
novembra beigām 31 privātmājas īpašnieks
izveidojis pieslēgumu centralizētajai ūden-
sapgādes un kanalizācijas sistēmai un no-
slēdzis līgumu ar SIA «Preiļu saimnieks».
Vairumā gadījumu darbi veikti, pateicoties
saņemtajam Preiļu novada domes līdzfi-
nansējumam.

Aicinām privātmāju saimniekus veikt īpašumu pieslēgšanu
centralizētajai ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmai! 

Projektu Nr. 3DP/3.5.1.1.0/10/IPIA/VIDM/025 «Ūdenssaimniecības pakalpojumu at-
tīstība Preiļos, II kārta» līdzfinansē Eiropas Savienība.

Finansējuma saņēmējs šī projekta ietvaros ir SIA «Preiļu saimnieks».
Projekta administratīvās, finanšu un tehniskās vadības uzraudzību nodrošina LR Vi-

des aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija.
Ieguldījums Tavā nākotnē!

Dzeramā ūdens atdzelžošanas iekārtas Rēzeknes ielā

Notekūdeņu priekšattīrīšanas iekārtas
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Saimnieka Vârds

Saim nie ka Vârds
SI A «Pre iïu saim nieks» in for matîvs iz de vums

At bildîgâ par iz de vu mu: 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. 

Preiļu pilsēta (2. daļa)
Aglonas, Celtnieku, Dārza, Jaunā, Jelgavas,

Kalna, Kosmonautu, Lauku, Lāčplēša, Liepu,
Miera, A. Paulāna, Pils, Rēzeknes, Rožu, Sau -
les, Sporta, Tirdzniecības, Valmieras, Ventspils,
Viļānu, Ziedu

Preiļu novada lauku teritorija 
Līči, Pelēči, Aizkalne, Preiļu novads ārpus

Preiļu pilsētas (izņemot Saunas pagastu)

Ja līgumā atkritumu izvešana paredzēta vienu
reizi mēnesī, tad konteiners tiks izvests mēneša
beigu datumā

Ja līgumā atkritumu izvešana paredzēta vienu
reizi mēnesī, tad konteiners tiks izvests mēneša
beigu datumā

Preiļu pilsēta (1. daļa)
Atpūtas, Bauskas, Brīvības, Bērzu, Cēsu,

Čakstes, Daugavpils, Kurzemes, Latgales,
Liepājas, Līvānu, Ludzas, Nākotnes, Pļaviņu,
Raiņa bulvāris, Skolas, Talsu, A. Upīša, Va-
rakļānu, Vidzemes, Zaļā.

Saunas pagasts

Ja līgumā atkritumu izvešana paredzēta vienu
reizi mēnesī, tad konteiners tiks izvests mēneša
vidus datumos

Cienījamie klienti! 
Ja Jums ir noslēgts līgums

ar SIA «Preiļu saimnieks» par
atkritumu izvešanu divas reizes
mēnesī, tad Jūsu konteiners
2019. gadā tiks izvests atbilstoši
grafikam. 

Ja noslēgtajā līgumā ir pare-
dzēta atkritumu izvešana vienu
reizi mēnesī, tad Preiļu pilsētā
konteiners tiks izvests katra
mēneša beigu datumos, bet nova-
da lauku teritorijā – katra mēne-

ša vidus datumos. Atbilstošos da -
tumus skatiet grafikos. 

Ja līgumā atkritumu izvešana
ir paredzēta vairāk nekā divas
reizes mēnesī, tad konteineru iz-
vešanas grafiku varat uzzināt,
zvanot pa tel. 29420721.

240 litru sadzīves atkritumu
konteineri nav piemēroti lielga-
barīta atkritumiem, tādēļ, piemē-
ram, veco mēbeļu un nolietotas
sadzīves tehnikas izvešana jāpie-
saka atsevišķi. 

Ja mājās sakrājies daudz at-
kārtotai pārstrādei derīgu sadzīves
atkritumu (makulatūra, logu un
pudeļu stikls, plastmasas iepako-
jums, dienasgaismas lampas u.c.),
arī šādos gadījumos jāpiesaka at-
sevišķa to izvešana vai pašiem
tie jānogādā Atkritumu šķirošanas
laukumā Rīgas ielā 4, Preiļos,
kur tos pieņemam bez papildu
samaksas. Nolietoto sadzīves teh-
niku var atstāt uz rampas Meha-
nizatoru ielā 1, Preiļos.

Cieto sadzīves atkritumu izvešanas
grafiki privātmājām 2019. gadā 

Lielākā daļa (aptuveni 60%) no apsaimniekošanas maksas,
ko iedzīvotāji samaksā, tiek novirzīta māju tehniskajai apkopei.
Šajā rakstā mēģināsim skaidrot, ko nozīmē mājas tehniskā ap-
kope, kādi pakalpojumi dzīvokļu īpašniekiem būtu jāsaņem bez
papildus maksas.

Bez apkopes atstātas mājas tehniskās sistēmas drīz vien sāks ni-
ķoties un var pārstāt darboties vispār. Tas nozīmē, ka, piemēram, zie-
mas vidū var palikt bez apkures vai avārijas dēļ var tikt atslēgta
aukstā ūdens padeve. Uzmanīgām ar tehniskās apkopes jautājumiem
jābūt dzīvokļu īpašnieku sabiedrībām, kas māju pārņēmušas pārval-
dīšanā un apsaimnieko paši. Samazināt ikmēneša maksu par dzīvokli
šķiet ļoti vilinoši, taču, atsakoties no profilakses un remonta darbiem,
naudu avārijas likvidēšanai var nākties segt no saviem līdzekļiem,
kas izrādīsies daudz lielāki nekā plānotā apkope un remonti, turklāt
nauda būs jāmaksā uzreiz, iespējams piesaistot kredītlīdzekļus.

SIA «Preiļu saimnieks» mājas tehniskās apkopes darbu pilnajā
paketē ietilpst vairāki elementi: ūdens un kanalizācijas sistēmas ap-
kope, siltumapgādes sistēmas, elektrosistēmas un konstruktīvo ele-
mentu apkope, kā arī avārijas dienesta darbs. Mājas apsaimniekotājs
tehnisko apkopi var veikt saviem spēkiem, bet var pieaicināt speciā-
listus no citiem uzņēmumiem. 

SIA «Preiļu saimnieks»  Siltuma un ūdens apgādes nodaļa nepār-
traukti rūpējas par kanalizācijas sistēmas uzturēšanu, piemēram, meis-
tari ierodas, tiklīdz kāda caurule ir aizdambējusies. Siltumapgādes
sistēmas apkopes un uzturēšanas darbi iedzīvotājiem ir gandrīz ne-
manāmi, tiem vairāk ir sezonāls raksturs. Gatavojoties jaunajai apkures
sezonai, SIA «Preiļu saimnieks» speciālisti veic siltumapgādes hid-
raulisko pārbaudi, nomaina bojātās detaļas. Intensīvs darbs notiek arī
pēc apkures pieslēgšanas – siltumtehniķi veic regulēšanas darbus, lai
nodrošinātu sistēmas nevainojamu darbību, un novērš visas tās ne-
pilnības.

Elektroapgādes sistēmas uzturēšanas darbs nenozīmē tikai kāpņu
telpā nomainītu izdegušo spuldzīti, jo uzņēmumam ir jāuzklausa un
jāpilda dažādas AS «Latvenergo» prasības, piemēram, jārūpējas, lai
tiktu notīrītas drošinātāju spailes. Arī ugunsdzēsējiem ir stingras pra-
sības, lai apsaimniekotājs kontrolētu instalācijas stāvokli. Tādēļ SIA
«Preiļu saimnieks» strādā elektrisko iekārtu ekspluatācijas inženieris.  

Daudzdzīvokļu mājām tiek veikta mājas konstruktīvo elementu
apkope. Tajā ietilpst ventilācijas sistēmas regulāra pārbaude, lietus
ūdens notekcauruļu tīrīšana, namu fasāžu, lodžiju un balkonu apse-
košana. 

Visbeidzot jāmin, ka uzņēmumam SIA «Preiļu saimnieks» ir savs
avārijas dienests, kas sazvanāms ir visu diennakti. Ja brigāde ir saņē-
musi izsaukumu, tā savā dežūras laikā vai arī nepieciešamības gadī-
jumā izsaucot speciālistu no mājām, dodas uz notikuma vietu. Avārijas
brigāde bez papildu samaksas novērš tikai mājas kopējo komunikāciju
avārijas, tas ir, ūdensvada problēmas (līdz ievada ventilim dzīvoklī),
kanalizācijas bojājumus (līdz atzaram no kopējā stāvvada) un visas
siltumapgādes sistēmas (apkure) avārijas. Jāatceras, ka gadījumā, ja
dzīvokļa īpašnieks nelikumīgi ir nomainījis radiatoru vai veicis citu
nesaskaņotu pārbūvi un tas sācis tecēt vai radījis citas tehniskas prob-
lēmas, tad par avārijas novēršanu jāmaksā mājokļa īpašniekam pašam. 

Ja tehniskajiem darbiem mājā iztērēts mazāk naudas nekā bija
paredzēts tāmē, atlikums saglabājas mājas uzkrājumu kontā, šos lī-
dzekļus iespējams pārcelt uz nākamo periodu vai izlietot citiem vaja-
dzīgiem darbiem.

Mājas tehniskā stāvokļa
uzturēšana 

DER zINĀt!

Neaizmirstiet, 
ka atkritumu konteineru izvešanas dienā

tiem ir jāatrodas pie vārtiņiem! 

Lasītāju ievērībai!
Informējam, ka SIA «Preiļu saimnieks» informa-

tīvā izdevuma «Saimnieka Vārds» nākamais numurs
iznāks 2019. gada janvārī.  


