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Preiļi iemirdzas Ziemassvētkos
Ziemassvētku un Jaunā gada gaidīšanas laikā Preiļu pilsēta ir ietērpta svētku

rotā – gan galvenās ielas, gan iestādes, gan laukumi. Arī paši iedzīvotāji rūpējas
par to, lai vairotu svētku sajūtu, izrotājot savus īpašumus.

Reiz mežā dzima eglīte
Un mežā auga tā
Tik slaida, skaista, zaļoksna
Bij ziemā, vasarā.
[...]
Tu uzposta un greznota
Pie mums nu esi te,
Cik daudz, daudz prieka mazajiem
Tu nesi, eglīte.

Preiļu galvenā egle šogad atrodas Svētku laukumā pie Preiļu novada domes ēkas.
Tā ir 15 metrus gara un ir atceļojusi uz Preiļiem no Latvijas valsts mežiem. 3. decembrī
SIA «Preiļu saimnieks» Komunālās nodaļas darbinieki kopā ar Komunālās nodaļas 
vadītāju Zentu Igolnieci to atveda uz Preiļiem un uzstādīja Svētku laukumā. Līdzīgi kā
iepriekšējos gados, SIA «Vicars» vadītājs Broņislavs Veigulis dāvināja autokrāna 
pakalpojumu smagās un garās svētku egles iekraušanai traktora piekabē un uzstādīšanai
laukumā.

Egles izrotāšanu šogad uzraudzīja un vadīja Preiļu novada domes noformēšanas
māksliniece Inese Anina. Rotāšanai ir izmantotas pilnīgi jaunas svētku rotas – kārdinošas,
lielas un mazas piparkūku sirdis, tās ir mākslinieces izdomātas un pašas spēkiem no-

krāsotas SIA «Preiļu saimnieks» darbnīcā. Līdzās šiem saldajiem rotājumiem mirgo
divu toņu elektriskās gaismas virtenes – vēso toņu gaismiņas (zilā un baltā krāsā) un
silto toņu gaismiņas (oranžā krāsā), kas rada saskanīgumu arī ar domes ēkas svētku iz-
gaismojumu. Blakus staltajai un sapostajai pilsētas galvenajai eglei rindojas piparkūku
namiņi ar diviem brašiem sniegavīriem.

Egles iedegšanas pasākums šogad norisinājās 7. decembrī vienlaikus ar amatnieku
un mājražotāju Ziemassvētku tirdziņu. Klātesošos uzrunāja un sveica Preiļu novada do-
mes priekšsēdētāja otrais vietnieks Klavdija Zarāne; ar rotaļām un dziesmām priecēja
bērnu BJC pop grupa «Lāsītes».

Ziemassvētku gardumi 
Preiļu centrālajā laukumā

Preiļu centrālajā laukumā šogad preiliešus un pilsētas viesus bērnišķīgā gaisotnē
priecē īsti Ziemassvētku gardumi un mirdzošas dāvanas, kas tapuši māksliniecei Inesei
Aninai sadarbojoties ar SIA «Preiļu saimnieks» galdniecības darbiniekiem. 

Kā saka pati māksliniece: «Šogad ikviena bērna sapnis atrodams neskaitāmu dāvanu ie-
lenkumā un krāsainu karameļu burvībā. Ehh ... KARAMELES ... tik lielas, apaļas un kārdi-
nošas, tās burtiski kūst uz mēles. Pār Preiļu pilsētu ir nobiris īsts SALDUMU LIETUS!»

Paldies visiem SIA «Preiļu saimnieks» darbiniekiem, kuru ieguldītais darbs, uzstādot
svētku noformējumus, radījis īstu svētku sajūtu mūsu pilsētā!

Paldies iedzīvotājiem, iestādēm un uzņēmumiem, kas rotā un izgaismo savus namus
un pagalmus, gada tumšākajā laikā padarot savu pilsētu gaišāku un ļaujot ienākt patiesai
svētku noskaņai!

SIA «Preiļu saimnieks» darba laiks
decembra svētku laikā

SIA «Preiļu saimnieks» informē, ka 23. un 30. decembrī
darba laiks būs no plkst. 8:00 līdz 16:00 (ar pusdienu pārtrau-
kumu no plkst. 12:00 līdz 13:00), savukārt Komunālo maksājumu
norēķinu daļa klientus apkalpos no plkst. 8:30 līdz 16:30 (ar pus-
dienu pārtraukumu no plkst. 13:00 līdz 14:00).

24., 25., 26. un 31. decembris ir brīvdienas!
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VUGD aicina – uzdāvini svētkos dūmu
detektoru kādam, kurš tev ir dārgs!

Ziemassvētki un Jaunais gads ir laiks, kad teju ikkatrā mājā tiek
svinēti svētki, dedzinātas svecītes, kurinātas krāsnis un pirtis, gatavoti
dažādi ēdieni, kā arī svētki padarīti krāšņāki ar pirotehnisko izstrā-
dājumu palīdzību.

Tuvojošies Ziemassvētki ir īstais laiks, kad ikviens var iepriecināt
savus mīļos un tuvos, uzdāvinot dūmu detektoru! Tāpēc VUGD ai-
cina parūpēties, lai jums mīļa un tuva cilvēka dzīve būtu drošāka,
ne tikai uzdāvinot, bet uzreiz arī pieliekot dūmu detektoru.

VUGD Prevencijas un sabiedrības informēšanas nodaļa
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Vidējā maksa novembra apkures periodā
Saskaņā ar Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra datiem vidējā gaisa

temperatūra novembra apkures periodā (no 28.10.2019. līdz 26.11.2019. – 30 dienas)
bija plus 4,65 grādi pēc Celsija.

Saskaņā ar Siltumapgādes daļas apkopoto informāciju vidējā maksa par apkurināmās
platības vienu kvadrātmetru iedzīvotājiem, kuri saņem siltumenerģiju no Liepu, Celtnieku
un Pils ielas katlumājām, novembra norēķinu periodā ir 0,922 EUR ar PVN, bet siera
rūpnīcas mikrorajonā – 0,88 EUR ar PVN par apkurināmās platības kvadrātmetru.

Apskatot atsevišķi katras katlumājas apkalpojošās teritorijas, vidējās izmaksas ir
šādas: Liepu ielas katlumāja – 0,861 EUR/m2, Pils ielas katlumāja – 1,427 EUR/m2,
Celtnieku ielas katlumāja – 0,932 EUR/m2 ar PVN.

Mazāki apkures rēķini ir siltinātās mājās
Siltināto namu iedzīvotāji par apkuri maksā ievērojami mazāk nekā vidēji pilsētā.

Maksa par apkuri Preiļu renovētajās mājās novembra apkures periodā ar PVN:
Rēzeknes iela 36 – 0,276 EUR/m2 (maksa par cirkulāciju vienam dzīvoklim 8,37 EUR ar PVN);
Rēzeknes iela 32 – 0,42 EUR/m2 (maksa par cirkulāciju vienam dzīvoklim 9,40 EUR ar PVN);
Liepu iela 9 – 0,234 EUR/m2  (maksa par cirkulāciju vienam dzīvoklim 11,77 EUR ar PVN);
Liepu iela 24 – 0,363 EUR/m2 (maksa par cirkulāciju vienam dzīvoklim 6,23 EUR ar PVN);
Liepu iela 12 – 0,347 EUR/m2 (maksa par cirkulāciju vienam dzīvoklim 14,13 EUR ar PVN);
Liepu iela 21 – 0,344 EUR/m2 (maksa par cirkulāciju vienam dzīvoklim 10,68 EUR ar PVN);
Liepu iela 28 – 0,381 EUR/m2 (maksa par cirkulāciju vienam dzīvoklim 8,9 EUR ar PVN);
bet siera rūpnīcas mikrorajonā Daugavpils ielā 72 – 0,18 EUR/m2 (maksa par cirkulāciju

vienam dzīvoklim 13,76 EUR ar PVN).

SIA «Preiļu saimnieks» Siltuma un ūdens apgādes nodaļa ap-
kopojusi datus par siltumenerģijas maksu šī gada novembra norē-
ķinu periodā. Pie AS «Latvijas gāze» noteiktās dabas gāzes tirdz-
niecības cenas, saskaņā ar Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas
komisijas lēmumu kopējais siltumenerģijas tarifs novembrī bija
54,23 EUR/MWh bez PVN.

Maksa par siltumenerģiju Preiļu daudzdzīvokļu mājās
novembra norēķinu periodā 

Adrese Veiktie darbi

A. Paulāna iela 6 Noteksistēmas remonts
Ārdurvju maiņa
Ārdurvju jumtiņu uzstādīšana

A. Upīša iela 1 Logu apdare
Ārdurvju remonts

A. Upīša iela 2 Pastkastīšu maiņa 3. kāpņu telpā
A. Upīša iela 3 Starppaneļu šuvju hermetizācija
A. Upīša iela 4 Ārdurvju maiņa un apdare

Logu apdare
A. Upīša iela 5 Vējdēļu maiņa
A. Upīša iela 12 Vējdēļu remonts
Aglonas iela 8 Daļējs jumta remonts
Aglonas iela 12 Ārsienu remonts

Vējdēļu maiņa
Aglonas iela 18 Skursteņu pārmūrēšana
Aglonas iela 29 Soliņu krāsošana

Kājslauķa režģu maiņa
Pagraba lūku vāku uzstādīšana
Daļējs jumta remonts

Aglonas iela 43 Vējdēļu maiņa
Brīvības iela 3 Ārsienu remonts

Logu palodžu maiņa
Brīvības iela 31 Ārdurvju nojumes maiņa

PVC logu uzstādīšana pagrabā
Mājas pamatu apmaļu daļējs remonts

Brīvības iela 50 Dūmvada aizbīdņu maiņa
Celtnieku iela 5 Tekņu remonts
Celtnieku iela 6 Soliņu uzstādīšana

Ārdurvju remonts
Celtnieku iela 10 Sienu remonts 3. kāpņu telpā
Daugavpils iela 32 Vējdēļu maiņa

Daugavpils iela 68 Durvju aizvērēju remonts
Daugavpils iela 70 Daļējs jumta un šuvju remonts

Ārdurvju remonts
Ārsienu krāsošana

Jaunā iela 1 Restes maiņa pie ārdurvīm 4. kāpņu telpā
Jelgavas iela 2 Ūdens novadīšanas sistēmas remonts

Starppaneļu šuvju hermetizācija
Daļējs jumta remonts
Ventilācijas lūku remonts
Ārdurvju remonts
Bēniņu lūkas remonts

Liepājas iela 40 Lietus ūdens kanalizācijas akas remonts
Bēniņu logu remonts

Liepājas iela 41 Daļējs jumta remonts
Liepu iela 1 Lieveņu remonts

Ārdurvju remonts
Liepu iela 4 Pastkastīšu uzstādīšana

Soliņu uzstādīšana
Griestu siltināšana pagrabā

Liepu iela 6 Lūku remonts
Teknes uzstādīšana
Jumta remonts

Liepu iela 7 Daļējs jumta remonts
Starppaneļu šuvju hermetizācija

Liepu iela 8 Sienu remonts 4. kāpņu telpā
Liepu iela 10 Sienu remonts 2. kāpņu telpā

Soliņu uzstādīšana
Ārdurvju remonts

Liepu iela 12 Daļējs jumta remonts
Liepu iela 12a Mājas ieejas nojumes remonts
Liepu iela 26 Pastkastīšu maiņa
Liepu iela 30 Grīdas remonts kāpņu telpas 1. stāvā
Mehanizatoru iela 5 Grīdu un griestu remonts

Mehanizatoru iela 6 Teknes pagarināšana
Soliņa uzstādīšana

Mehanizatoru iela 6b Durvju remonts
N. Rancāna iela 3 Sienu remonts 3. kāpņu telpā
N. Rancāna iela 4 Lieveņu remonts 3. kāpņu telpā
N. Rancāna iela 5 Durvju aizvērēja maiņa 3. kāpņu telpā

Sienu remonts 1. kāpņu telpā
Soliņu uzstādīšana
Ārdurvju remonts 

Pils iela 1 Daļējs jumta remonts
Pils iela 4 Dūmvadu tīrīšana

PVC logu uzstādīšana kāpņu telpās
Teknes un margas uzstādīšana

Pils iela 8 Ventilācijas kanālu tīrīšana
Rēzeknes iela 20 Skursteņa pārmūrēšana
Rēzeknes iela 24 Sienas remonts

Soliņa remonts
Logu remonts kāpņu telpā
Starppaneļu šuvju hermetizācija

Rēzeknes iela 30 Balkonu remonts
Soliņa remonts
Daļējs jumta remonts
Ārdurvju remonts

Rēzeknes iela 33a Mājas ārsienu remonts
Vējdēļu maiņa

Saltupes iela 4 Tekņu tīrīšana
Saltupes iela 5 Jumta seguma maiņa
Skolas iela 8a Vējdēļu maiņa

Jumta koru maiņa
Ārdurvju maiņa

Sporta iela 2 Vējdēļu maiņa
Viļānu iela 2 Notekcauruļu remonts
Viļānu iela 4 Tekņu tīrīšana
Zaļā iela 18 Daļējs jumta remonts

Remontdarbi daudzdzīvokļu mājās 2019. gada 11 mēnešos
SIA «Preiļu saimnieks» Remontu un celtniecības daļa ir apkopojusi informāciju 

par 2019. gada 11 mēnešos (janvāris – novembris) paveiktajiem remontdarbiem daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās Preiļos

Remontdarbus daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās SIA «Preiļu saimnieks» Remontu un celtniecības daļa veic pēc dzīvokļu īpašnieku vairākuma ierosinājumiem ap-
saimniekošanas līdzekļu ietvaros.

Dzīvokļu īpašniekus aicinām izturēties saudzīgi pret kopīpašumu, saudzīgi atvērt un aizvērt durvis, nebojāt apgaismes ķermeņus un slēdžus, rūpēties par tīrību
kāpņu telpās. Tikai darbojoties savstarpējā cieņā un sapratnē iespējama veiksmīga daudzdzīvokļu dzīvojamo māju apsaimniekošana.
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Lielākā daļa no apsaimniekošanas maksas,
ko iedzīvotāji samaksā, tiek novirzīta māju teh-
niskajai apkopei. Ko nozīmē mājas tehniskā ap-
kope? Kādi pakalpojumi dzīvokļu īpašniekiem
būtu jāsaņem bez papildus maksas?

Bez apkopes atstātas mājas tehniskās sistēmas
drīz vien sāks niķoties un var pārstāt darboties vis-
pār. Tas nozīmē, ka, piemēram, ziemas vidū var pa-
likt bez apkures vai avārijas dēļ var tikt atslēgta
aukstā ūdens padeve. Uzmanīgām ar tehniskās ap-
kopes jautājumiem jābūt dzīvokļu īpašnieku sabied-
rībām, kas māju pārņēmušas pārvaldīšanā un ap-
saimnieko paši. Samazināt ikmēneša maksu par
dzīvokli šķiet ļoti vilinoši, taču, atsakoties no pro-
filakses un remonta darbiem, naudu avārijas likvi-
dēšanai var nākties segt no saviem līdzekļiem, kas
izrādīsies daudz lielāki nekā plānotā apkope un re-
monti, turklāt nauda būs jāmaksā uzreiz, iespējams
piesaistot kredītlīdzekļus.

SIA «Preiļu saimnieks» mājas tehniskās apkopes
darbu pilnajā paketē ietilpst vairāki elementi: ūdens
un kanalizācijas sistēmas apkope, siltumapgādes
sistēmas, elektrosistēmas un konstruktīvo elementu
apkope, kā arī avārijas dienesta darbs. Mājas ap-
saimniekotājs tehnisko apkopi var veikt saviem spē-
kiem, bet var pieaicināt speciālistus no citiem uz-
ņēmumiem. 

SIA «Preiļu saimnieks»  Siltuma un ūdens ap-
gādes nodaļa nepārtraukti rūpējas par kanalizācijas
sistēmas uzturēšanu, piemēram, meistari ierodas,
tiklīdz kāda caurule ir aizdambējusies. Siltumapgā-
des sistēmas apkopes un uzturēšanas darbi iedzīvo-
tājiem ir gandrīz nemanāmi, tiem vairāk ir sezonāls
raksturs. Gatavojoties jaunajai apkures sezonai, SIA
«Preiļu saimnieks» speciālisti veic siltumapgādes
hidraulisko pārbaudi, nomaina bojātās detaļas. In-
tensīvs darbs notiek arī pēc apkures pieslēgšanas –
siltumtehniķi veic regulēšanas darbus, lai nodroši-

nātu sistēmas nevainojamu darbību, un novērš visas
tās nepilnības.

Elektroapgādes sistēmas uzturēšanas darbs ne-
nozīmē tikai kāpņu telpā nomainītu izdegušo spul-
dzīti, jo uzņēmumam ir jāuzklausa un jāpilda dažā-
das AS «Latvenergo» prasības, piemēram, jārūpējas,
lai tiktu notīrītas drošinātāju spailes. Arī ugunsdzē-
sējiem ir stingras prasības, lai apsaimniekotājs kon-
trolētu instalācijas stāvokli. Tādēļ SIA «Preiļu saim-
nieks» strādā elektrisko iekārtu ekspluatācijas
elektriķis.  

Daudzdzīvokļu mājām tiek veikta mājas kons-
truktīvo elementu apkope. Tajā ietilpst ventilācijas
sistēmas regulāra pārbaude, lietus ūdens notekcau-
ruļu tīrīšana, namu fasāžu, lodžiju un balkonu ap-
sekošana. 

Visbeidzot jāmin, ka uzņēmumam SIA «Preiļu
saimnieks» ir savs avārijas dienests, kas ir sazva-
nāms visu diennakti. Ja brigāde ir saņēmusi izsau-
kumu, tā savā dežūras laikā vai arī nepieciešamības
gadījumā izsaucot speciālistu no mājām, dodas uz
notikuma vietu. Avārijas brigāde bez papildu sa-
maksas novērš tikai mājas kopējo komunikāciju
avārijas, tas ir, ūdensvada problēmas (līdz ievada
ventilim dzīvoklī), kanalizācijas bojājumus (līdz at-
zaram no kopējā stāvvada) un visas siltumapgādes
sistēmas (apkure) avārijas. Jāatceras, ka gadījumā,
ja dzīvokļa īpašnieks nelikumīgi ir nomainījis ra-
diatoru vai veicis citu nesaskaņotu pārbūvi un tas
sācis tecēt vai radījis citas tehniskas problēmas, tad
par avārijas novēršanu jāmaksā mājokļa īpašniekam
pašam. 

Ja tehniskajiem darbiem mājā iztērēts mazāk
naudas nekā bija paredzēts tāmē, atlikums sa-
glabājas mājas uzkrājumu kontā, šos līdzekļus
iespējams pārcelt uz nākamo periodu vai izlietot
citiem vajadzīgiem darbiem.

Mājas tehniskā stāvokļa uzturēšana

28. novembrī Preiļu novada kultūras centrā
norisinājās gadskārtējā pašvaldības deputātu,
iestāžu pārstāvju un speciālistu tikšanās ar no-
vada iedzīvotājiem. Šī tikšanās iesākās ar Preiļu
novada domes priekšsēdētāja otrās vietnieces
Klavdijas Zarānes uzrunu, kurai pēc tam sekoja
prezentācija par katras iestādes paveiktajiem
darbiem un īstenotajiem projektiem šajā gadā.

SIA «Preiļu saimnieks» šajā prezentācijā minēja
pašus apjomīgākos 2019. gadā paveiktos darbus:

• atjaunots siltumtrases posms no Liepu ielas
līdz Talsu ielas sadales punktam Pašvaldības poli-
cijas iekšpagalmā (267 m), pārejot uz divcauruļu
rūpnieciski izolētām caurulēm, tādējādi samazinot
siltuma zudumus šajā posmā;

• veikti labiekārtošanas darbi Rancāna un Liepu
ielu masīvā, pēc 2018. gadā noslēgtā projekta par
ūdensvada/kanalizācijas iekšējo tīklu atjaunošanu šajā
mikrorajonā;

• atjaunots ūdensvada iekškvartāla posms no
Labklājības pārvaldes līdz Aglonas ielai 1 (120 m
garumā);

• atjaunots siltumtrases posms no Mehanizatoru
ielas 6 līdz Pirmsskolas izglītības iestādes «Pasaciņa»
filiāles «Auseklītis» sadales akai (62 m garumā);

• Šķiroto atkritumu laukumā Rīgas ielā 4 izbū-
vēta ārējo lietus ūdeņu novadīšanas sistēma, kas
turpmāk būtiski samazinās kaitējumu videi, kas var
rasties, šķirojot atkritumus šajā laukumā.

Pēc prezentācijas noklausīšanās Preiļu novada
iedzīvotāji bija aicināti uzdot jautājumus. Šoreiz
SIA «Preiļu saimnieks» virzienā neizskanēja neviens
jautājums. Pilsētas iedzīvotāji vairāk interesējās par
pils renovācijas gaitu, par sabiedriskās pirts izveidi
Preiļu pilsētā, par nūjošanas iespējām renovētajā
pilsētas stadionā, par ūdens peļķu likvidēšanu uz
asfalta pie pirmsskolas izglītības iestādes «Pasa-
ciņa», kā arī par gaidāmo novadu apvienošanos.

SIA «Preiļu saimnieks» 
tikšanās ar Preiļu iedzīvotājiem 

Par atkritumu maksas noteikšanu!
Pamatojoties uz grozījumiem Ministru kabineta 2008. gada 9. decembra noteikumos

Nr. 1013 «Kārtība, kādā dzīvokļa īpašnieks daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā norēķinās
par pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvokļa īpašuma lietošanu», tiek noteikts, ka
ar 2020. gada 1. janvāri dzīvokļa īpašumos, kuros nav deklarēta neviena persona,

aprēķins par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu tiks veikts kā par vienu dek-
larēto personu.

Aicinām privātmāju saimniekus
veikt īpašumu pieslēgšanu 

centralizētajai ūdensapgādes 
un kanalizācijas sistēmai!

Pateicoties Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansētā
ūdensvada un kanalizācijas tīklu izbūves un rekonstrukcijas pro-
jekta «Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Preiļos, II kārta»
aktivitāšu īstenošanai, visiem privātmāju iedzīvotājiem Preiļos
ir iespēja izbūvēt pieslēgumus centralizētajai ūdensapgādes un
kanalizācijas sistēmai. Diemžēl dažviet pagalmos vēl joprojām ir
tualetes bez hermētiskā izbūvējuma un dzeramā ūdens akas, kas
ir tikai dažus metrus dziļas un kuru ūdens tiek lietots uzturā, lai
gan tā kvalitāte nav labvēlīga cilvēku veselībai.

Lai motivētu Preiļu novada māju īpašniekus pieslēgt savus īpa-
šumus centralizētajai ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmai, ie-
dzīvotājiem ir pieejams Preiļu novada domes līdzfinansējums. Sais-
tošie noteikumi Nr. 2017/07 «Par pašvaldības līdzfinansējumu īpa-
šumu pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes un kanalizācijas
sistēmai Preiļu novadā pēc iedzīvotāju (dzīvojamo ēku īpašnieku)
ierosinājuma» paredz no jauna veidojamiem pieslēgumiem līdzfi-
nansējumu 20,00 eiro apmērā par vienu garuma metru katra pieslē-
guma izbūvei gan ūdensapgādes, gan kanalizācijas tīklam, bet ne
vairāk kā 400 eiro par vienu pieslēgumu. 

Ūdenssaimniecības objektu apsaimniekošanu, ūdensapgādi un
notekūdeņu novadīšanu Preiļu pilsētā, Aizkalnes un Līču ciemos
veic SIA «Preiļu saimnieks», tāpēc, lai izbūvētu pieslēgumu cen-
tralizētajam ūdensvadam un/vai kanalizācijas tīkliem un pieteiktos
pašvaldības līdzfinansējumam, 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 saim-
nieks», kam ir nepieciešamā kvalifikācija un sertifikāts atbils-
tošā pakalpojuma sniegšanai. Arī ja izbūves darbus veic cits pakal-
pojuma sniedzējs, iedzīvotājiem ir iespēja izmantot SIA «Preiļu
saimnieks» Ūdensapgādes un kanalizācijas daļas speciālistu bez-
maksas konsultācijas par pieslēgumu ierīkošanu līdz konkrētai māj-
saimniecībai. 

Pēc izbūves darbu izpildīšanas, pieņemšanas akta parakstīšanas
un līguma noslēgšanas 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 saņemšanu. Patvaļīga pievienošanās
ūdens vai kanalizācijas centralizētajiem inženiertīkliem ir adminis-
tratīvi sodāma darbība.

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

Finansējuma saņēmējs šī projekta ietvaros ir SIA «Preiļu saimnieks».
Projekta administratīvās, finanšu un tehniskās vadības uzraudzību no-

drošina LR Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija.
Ieguldījums Tavā nākotnē!

Aicinām SIA «Preiļu saimnieks» klientus, kas rēķinus par
komunālajiem pakalpojumiem ir izvēlējušies saņemt piegādātus
uz pastkastītēm, sekot līdzi to stāvoklim. 

Pastkastītēm jābūt aizslēgtām, nebojātām un pieejamām 
rēķinu iznēsātājiem! Pretējā gadījumā tiek apgrūtināta rēķinu
piegāde!

Aicinām sekot līdzi 
savu pastkastīšu stāvoklim
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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: Inga Krekele,
tel.  22152891, e-pasts: inga.krekele@preili.lv

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

Ja avārijas situācija notikusi ēkā, kuru ne-
apsaimnieko SIA «Preiļu saimnieks» un nav
arī noslēgts līgums par SIA «Preiļu saim-
nieks» Avārijas dienesta pakalpojumu izman-
tošanu, vai ja šis gadījums neietilpst Avārijas
dienesta funkcijās, tad pieteikums tālāk tiek
nodots attiecīgajām iestādēm (AS «Latve-
nergo», VUGD u.c.). Jebkurā gadījumā Avā-
rijas dienesta tālruņa operatori uzklausa ik-
viena zvanītāja problēmu un iesaka labāko
risinājumu.

Avārijas dienesta mērķis ir sniegt palīdzību
kritiskās situācijās un veikt tādus remontdar-
bus, kuri jāizdara nekavējoties, lai novērstu
turpmākus bojājumus, samazinātu draudus

cilvēku un materiālo vērtību drošībai. Avārijas
dienestam jāziņo par šādiem gadījumiem:

• applūdis pagrabs;
• aizsalusi vai aizsērējusi kanalizācija;
• nav karstā vai aukstā ūdens;
• nedarbojas ūdens patēriņa skaitītājs vai

bojāta tā plomba;
• ir auksti radiatori;
• plīsis apkures stāvvads, radiators vai

dvieļu žāvētājs;
• pazudusi elektrība vai jūtama deguma smaka;
• ja ir novēroti maģistrālo ūdensvadu vai sil-

tumapgādes tīklu bojājumi;
• ja ir nolauzti koki, bojātas ielu norādes un

ceļa zīmes, beigti dzīvnieki u.tml. gadījumos.

Uzmanību! Par elektrības vadiem aiz in-
dividuālā skaitītāja atbild dzīvokļa īpašnieks.
SIA «Preiļu saimnieks» Avārijas dienests ne-
labo elektrību dzīvokļos.

SIA «Preiļu saimnieks» remontdarbu dis-
pečeri zvanus uzklausa visu diennakti, tāl-
runis: 65307085 vai 29397974, bet speciālisti
izbraukumos dodas un palīdz darbdienās un
brīvdienās no plkst. 8:00 līdz 22:00.

Saskaņā ar sanitārtehnisko darbu izceno-
jumu cenrādi iedzīvotājiem tiek piedāvāti arī
dažādi iekšējo tīklu maksas pakalpojumi, pie-
mēram, radiatoru nomaiņa, klozetpodu uzstā-
dīšana u.c. Maksas pakalpojumu saraksts un
cenrādis pieejams www.preilusaimnieks.lv.

   
 

  
  

kādos gadījumos jāzvana SIA «Preiļu saimnieks» Avārijas dienestam?

Cieto sadzīves atkritumu izvešanas grafiks privātmājām 2020. gadā 
Cienījamie klienti!

Ja Jums ir noslēgts līgums ar SIA «Preiļu saimnieks» par atkritumu izvešanu
divas reizes mēnesī, tad Jūsu konteiners 2020. gadā tiks izvests atbilstoši grafikam.

Ja noslēgtajā līgumā ir paredzēta atkritumu izvešana vienu reizi mēnesī, tad
Preiļu pilsētā konteiners tiks izvests katra mēneša beigu datumos, bet novada lauku
teritorijā – katra mēneša vidus datumos. Atbilstošos datumus skatiet grafikā!

Ja līgumā atkritumu izvešana ir paredzēta vairāk nekā divas reizes mēnesī, tad
konteineru izvešanas grafiku varat uzzināt, zvanot pa tālr. nr. 29420721.

240 litru sadzīves atkritumu konteineri nav piemēroti lielgabarīta atkritumiem,
tādēļ, piemēram, veco mēbeļu un nolietotas sadzīves tehnikas izvešana jāpiesaka
atsevišķi.

Ja mājās sakrājies daudz atkārtotai pārstrādei derīgu sadzīves atkritumu (maku-
latūra, pudeļu stikls, plastmasas iepakojums, dienasgaismas lampas, nolietotā sadzīves
tehnika u.c.), arī šādos gadījumos jāpiesaka atsevišķa to izvešana vai pašiem tie jā-
nogādā Atkritumu šķirošanas laukumā, Rīgas ielā 4, Preiļos, kur tos pieņemam bez
papildu samaksas. 

Neaizmirstiet, ka atkritumu konteineru izvešanas dienā tiem ir jāatrodas pie vārtiņiem!
Vineta Igolniece,

SIA «Preiļu saimnieks» Atkritumu apsaimniekošanas daļas vadītāja

$
$

SIA «Preiļu saimnieks» Avārijas dienests darbdienās un brīvdienās no plkst. 8:00 līdz 22:00 apkalpo SIA «Preiļu saimnieks»
apsaimniekošanā esošo Preiļu pilsētas, Aizkalnes un Līču ciemu daudzdzīvokļu māju un citu apsaimniekojamo objektu
apkures, karstā, aukstā ūdensvadu un kanalizācijas sistēmas. Uz mājām, ko SIA «Preiļu saimnieks» neapsaimnieko, Avārijas
dienests dodas tādos gadījumos, ja ir noslēgts līgums par Avārijas dienesta pakalpojumu izmantošanu.

Preiļos, talsu ielā 2a
Strādājam darbdienās
no plkst. 8.00-12.00; 

13.00-17.00
tālr. 65322592 
vai 26431724

SIA «Preiļu saimnieks»

APBEDīŠANAS 
BIRoJS
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