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SIA «Preiļu saimnieks» At-
kritumu apsaimniekošanas daļa
28. oktobrī un 4. novembrī rī -
ko tradicionālās rudens uzkop-
šanas talkas privātmājām Prei-
ļos, kurām ar SIA «Preiļu saim-
nieks» ir noslēgts līgums par
individuālā 240 litru sadzīves
atkritumu konteinera izvešanu.
Talkas dienās pa noteiktu mar-
šrutu kursēs SIA «Preiļu saim-
nieks» traktortehnika. 

Šīs talkas dod iespēju privāt-
māju iedzīvotājiem bez maksas
atbrīvoties no dārza un lielgabarīta
atkritumiem, par kuru izvešanu
ārpus talkām ir jāmaksā. Atkritu -
mu apjoms, kas talku laikā tiek
izvests, ir ievērojams, un iedzīvo -
tāji aktīvi izmanto šo iespēju. Ta -
ču talku norises galvenais notei-
kums ir tāds, ka iedzīvotājiem pa -
šiem talkās jāpiedalās un jānāk
palīgā savus atkritumus iekraut.

SIA «Preiļu saimnieks» tāpēc brī -
dina, ka ielu malās atstātie at kri -
tumi netiks izvesti, ja to saimnieks
nenāks palīgā iekraut. Cilvēki, ku -
riem veselības, vecuma vai citu
iemeslu dēļ ir nepieciešama palī-
dzība atkritumus iekraut pieka -
bēs, aicināti jau iepriekš sazināties
ar SIA «Preiļu saimnieks» Atkri-
tumu apsaimniekošanas daļu un
informēt par šādu nepieciešamību.
Arī gadījumos, ja nav iespējams
būt mājās, lūgums sazināties ar
SIA «Preiļu saimnieks».

Talkas dienās traktortehnikas
piekabēs iedzīvotājiem būs iespē -
ja izmest zaļos dārza atkritumus
(la pas, zarus, saknes, kartupeļu
lakstus u.tml.) un lielgabarīta at-
kritumus, kuriem nav piemēroti
240 litru sadzīves atkritumu kon-
teineri – nolietoto sadzīves tehniku
un vecās mēbeles. Tiks izvesti arī
otrreizējai pārstrādei derīgie at-
kritumi – makulatūra, plēves, die -
nasgaismas spuldzes, burkas, pu-
deles un logu stikls (stikla laus -
kas nedrīkst jaukt kopā ar citiem
atkritumiem!). Tāpēc SIA «Prei -
ļu saimnieks» pateicas tiem ie-
dzīvotājiem, kas atsevišķos mai -
sos saliek makulatūru, stikla pu-
deles un burkas, plēves u.tml, jo
pēc talkas tas atvieglo otrreizē -
jai pārstrādei derīgo atkritumu

šķiro šanu. Iedzīvotājiem jāņem
vērā, ka izvešanai netiek pieņemts
šīferis. 

Grafikā katrai ielai atvēlēta
tikai pusstunda, un, ja atkritumu
ir sakrājies ļoti daudz, labāk ne-
aizkavēt talkas grafiku, bet sazi-
nāties ar Atkritumu apsaimnie-
košanas daļu un vienoties par at-
sevišķu izvešanu. Vairāk informā -

cijas, zvanot Atkritumu apsaim-
niekošanas daļai pa tālr. 29420721.

Jāpiebilst, ka rudens uzkopša -
nas talkas tiek rīkotas Preiļu pil sē -
tas privātmājām. Savukārt daudz-
dzīvokļu māju vecākie un iedzī-
votāju iniciatīvas grupas tiek ai-
cinātas griezties SIA «Preiļu saim -
nieks» ar iesniegumu un pieteikt
pagrabu tīrīšanu. 

SIA «Preiļu saimnieks» Siltuma un ūdens apgādes
nodaļa gatava apkures sezonai 

2017. gada rudens uzkopšanas talkas privātmājām –
jāpiedalās arī pašiem iedzīvotājiem! 

Apkures pieslēgšanas 
kārtība daudzdzīvokļu mājās

Tie daudzdzīvokļu nami, kur ir uzstādīti automā -
tiskie siltummezgli, var izvēlēties, kad pieslēgt ap -
kuri un kad to atslēgt, kā arī apkures sezonas lai kā
veikt siltuma regulēšanu. Par apkures pieslēgša nu
lemj mājas vecākais vai dzīvokļu īpašnieki: ja 50 %
plus viena balss vēlas pieslēgt apkuri, tad par šo lē-
mumu ir jāinformē SIA «Preiļu saimnieks» Sil -
tumapgādes daļa, un apkure tiks pieslēgta. Izņē -
mums ir siera rūpnīcas mikrorajons, kur darbojas
četru cau ruļu sistēma – tur apkuri iespējams pie -
slēgt tikai vi sām mikrorajona mājām vienlaikus,
līdzīgi ir arī daudzdzīvokļu mājās Daugavpils ielā
51, Daugavpils – 53, 1. maija – 5, Cēsu – 9, Cēsu –
11, Liepājas – 40. 

Izvēloties apkuri uzsākt ātrāk, ir vairāki iegu vu mi:
mājās ir silti un mājīgi, mazāk iespēju saauks tē ties
un nav papildu izmaksu par elektrisko sildāmierīču
izmantošanu, tajā pašā laikā nākamajā ap ku res pe -
rio dā apkures rēķins nav tik liels, jo auksta dzīvok -
ļa uzsildīšanai līdz noteiktai temperatūrai ir nepie-
ciešams krietni lielāks siltumenerģijas dau dzums,
kas maksās dārgāk, nekā noteiktas temperatūras uz -
turēšana jau no rudens sākuma.

Rēķinu apmaksai jābūt laicīgai
Iedzīvotāju parāds SIA «Preiļu saimnieks» par

patērēto siltumenerģiju šā gada 1. septembrī ir par

1,68% mazāks nekā pagājušā gada 1. septembrī un
tas sastāda 166 698,73 eiro (bez PVN). Kā norāda
SIA «Preiļu saimnieks» valdes priekšsēdētājs Jānis
Mūrnieks, visu laiku noris darbs ar rēķinu nemak-
sātājiem un parādu piedziņu.

Iedzīvotāji, kam ir sakrājies parāds, aicināti vērs -
ties SIA «Preiļu saimnieks» Komunālo maksāju -
mu norēķinu daļā (N. Rancāna ielā 3a, Preiļos) pie
ju ris ta palīga un noslēgt vienošanos par parāda un
līgum soda atmaksu. Noslēdzot šādu vienošanos,
SIA «Preiļu saimnieks» var sastādīt uzkrātā parāda
un līgumsoda atmaksas grafiku (pa daļām). Parasti
apmaksa tiek sadalīta uz vienu vai diviem gadiem,
atkarībā no parāda summas. Ja maksājumi ir re gu -
lāri, no šīs summas netiek uzrēķināta kavējuma
nauda. 

SIA «Preiļu saimnieks», izprotot iedzīvotāju ma -
te riālās iespējas, pateicas visiem klientiem, kuri rūpī -
gi plāno savu budžetu un cenšas laikus norēķināties
par komunālajiem pakalpojumiem! Iedzīvotāji, kuri
nevar nomaksāt rēķinus, vienmēr saņem pretimnāk -
šanu un katrs gadījums tiek izskatīts individuāli,
tiek meklēti kompromisi. Taču šajā procesā ir jāie-
saistās 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 ne-
vajadzētu atstāt bez ievērības.

Parasti apkures sezona Preiļos tiek sākta oktobra vidū,
taču šoruden agri ir iesācies drēgns un vēss laiks, kas no-

zīmē, ka iedzīvotāji jau sāk domāt par apkures nepieciešamību.
Arī SIA «Preiļu saimnieks» Siltuma un ūdens apgādes nodaļa ir
gatava  apkures pieslēgšanai un iesaka iedzīvotājiem lemt par
to laikus, lai dzīvokļos nebūtu jāizmanto elektrosildītāji. SIA
«Preiļu saimnieks» Siltuma un ūdensapgādes nodaļas vadītājs
Vladimirs Haritonovs norāda, ka siltumenerģijas tarifs Preiļos
šobrīd ir 54,23 EUR/MWh (bez PVN).

28. oktobris (sestdiena) 
8.00 – 8.30 Kurzemes iela, 

Nākotnes iela,
8.30 – 9.00 Ludzas iela,
9.00 – 9.30 Atpūtas iela,
9.30 – 10.00 Cēsu iela,
10.00 – 10.30 Talsu iela,
10.30 – 11.00 Bērzu iela,
11.00 – 11.30 Liepājas iela,
11.30 – 12.00 Līvānu iela,
12.00 – 12.30 Skolas iela,
12.30 – 13.00 Varakļānu iela,
13.00 – 13.30 Bauskas iela,
13.30 – 14.00 Latgales iela,
14.00 – 14.30 Vidzemes iela,
14.30 – 15.00 Pļaviņu iela,
15.00 – 15.30 Zaļā iela,
15.30 – 16.00 Brīvības iela,
16.00 – 16.30 Aglonas iela,
16.30 – 17.00 Daugavpils iela,
17.00 – 17.30 Čakstes iela.

4. novembris (sestdiena)

8.00 – 8.30 Lāčplēša iela;
8.30 – 9.00 Celtnieku iela;
9.00 – 9.30 Lauku iela;
9.30 – 10.00 Tirdzniecības iela;
10.00 – 10.30 Rožu iela;
10.30 – 11.00 Viļānu iela;
11.00 – 11.30 Rēzeknes iela;
11.30 – 12.00 Jaunā iela;
12.00 – 12.30 Saules iela;
12.30 – 13.00 Dārzu iela;
13.00 – 13.30 Miera iela;
13.30 – 14.00 Kosmonautu iela;
14.00 – 14.30 Ziedu iela;
14.30 – 15.00 Jelgavas iela;
15.00 – 15.30 Kalnu iela;
15.30 – 16.00 A. Paulāna iela;
16.00 – 16.30 Sporta iela;
16.30 – 17.00 Liepu un 

Ventspils iela.
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Saimnieka Vârds

īpašumu pieslēgšanai centralizētajai 
ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmai pieejams

pašvaldības līdzfinansējums 

Tāpat SIA «Preiļu saimnieks» atgādina, ka Ūdens-
saimniecības pakalpojumu likuma (spēkā no 01.01.2016.)
pārejas noteikumi nosaka, ka gadījumā, ja ūdenssaim-
niecības 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 abo -
nentam ir jāsniedz regulāri katru mēnesi. Paziņot ūdens
patēriņa skaitītāju rādījumus var: 

• SIA «Preiļu saimnieks» Komunālo maksājumu no-
rēķinu daļā N. Rancāna ielā 3a; 

• pa e-pastu: namu.parvalde@preili.lv; 
• pa tālruni 65381382 vai 26345495; 
• izmantojot WEBNams
(http://www.preili.lv/webnams/) informatīvo sistēmu

no 15. datuma līdz mēneša beigām. 

Jāatceras, ka par šajā mēnesī nodotajiem ūdens pa -
tēriņa skaitītāja rādījumiem maksa tiks aprēķināta nā -
kamajā mēnesī.

Centralizētā sistēma 
pieejama vairumam Preiļu

novada iedzīvotāju
Projekta ietvaros Preiļos in-

dividuālo pieslēgumu ierīkošanai
līdz ielu sarkanajai līnijai vai pri-
vātīpašuma robežai izbūvēti 337
pievadi ūdensvadam un 323 pie-
vadi kanalizācijas tīklam. Rezul -
tātā Preiļu pilsētas iedzīvotājiem
ir nodrošināts kvalitatīvs, norma-
tīviem atbilstošs dzeramais ūdens
un ir iespēja izveidot pieslēgu -
mu centralizētajiem ūdensvada
un ka nalizācijas inženiertīkliem.
Tomēr ne visi, kam ir iespēja pie-
slēgties, to dara, un, līdzīgi kā
visā valstī, pieslēgumu veidošanas
aktivitāte arī Preiļos nav pietie-
koša.

Dzeramā ūdens ņemšana no
privātajām akām un sen izbūvēto
kanalizācijas nosēdbedru vai pat
sauso tualešu izmantošana visbie -
žāk neatbilst sanitārām normām.
Centralizētās kanalizācijas sistē -
mas izmantošana ir arī lētāka

nekā maksa par asenizācijas pa-
kalpojumiem. Tāpat jāatgādina,
ka LR Ministru kabineta šogad
pieņemtie noteikumi par decent -
ralizēto kanalizācijas sistēmu ap-
saimniekošanu un reģistrēšanu
paredz virkni prasību, kas attie -
cas uz ciemu un pilsētu teritorijās
eso šām decentralizētajām kanali-
zācijas sistēmām, tas ir – uz īpa -
šumiem, kas jo projām nav pie -
slēgti centralizētai kanalizācijas
sistēmai. Kā norādīts likumpro -
jekta anotācijā, lokālās notekūde -
ņu attīrīšanas iekārtas, septiķi un
krājtvertnes, koncentrētas salīdzi -
noši nelielā, blīvi apbūvētā teri-
torijā, var ietekmēt ne vien virs-
zemes un pazemes ūdeņu kvalitāti,
bet arī dzeramā ūdens kvalitāti
lokālajās ūdensapgādes sistē -
mās, radot draudus cilvēku vese-
lībai. Tāpēc labākais risinājums
vietās, kur tas ir iespējams, iedzī-
votājiem būtu veikt pieslēgumus
centralizētajai ūdensapgādes un
kanalizācijas sistēmām. 

Preiļu novada domes saistošie

noteikumi Nr. 2017/04 «Sabied-
risko ūdenssaimniecības pakal-
pojumu sniegšanas un lietošanas
kārtība Preiļu novadā» nosa ka,
ka jaunbū ves būvniecības gadījumā
nekustamā īpašuma pieslēgšana
cent ralizētās ūdensapgādes sistēmai
un centralizētās kanalizācijas sis-
tēmai ir obligāta, ja piegulstošajā
ielā atrodas centralizētās ūden-
sapgādes un centralizētās kanali-
zācijas tīkli, un pašvaldības teri-
torijas plānojumā attiecīgā terito -
rija ir noteikta kā apbūves terito -
rija, kur ir ierīkotas centralizētās
ūdensapgādes sistēmas un centra -
lizē tās kanalizācijas sistēmas. 

Iespēja saņemt pašvaldības
līdzfinansējumu 

pieslēgumu ierīkošanai
Lai motivētu Preiļu novada

iedzīvotājus pieslēgties centrali-
zētajai sistēmai, Preiļu novada do -
me ir apstiprinājusi saistošos no-
teikumus «Par pašvaldības līdz-
finansējumu īpašumu pieslēgšanai
centralizētajai ūdensapgādes un

2013. gada rudenī Preiļos noslēdzās Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansētā ūdens -
vada un kanalizācijas tīklu izbūves un rekonstrukcijas projekta «Ūdenssaimniecības pakalpojumu
attīstība Preiļos, II kārta» aktivitāšu īstenošana. Iedzīvotāji, kas to vēl nav izdarījuši, tiek aicināti
pieslēgt savus īpašumus centra lizētajai ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmai un izmantot
iespēju pieteikties pašvaldības līdzfinansējumam pieslēguma izveidei.  

Par ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu
izmantošanu jābūt noslēgtiem līgumiem

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 nodroši-
na LR Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija.

Ieguldījums Tavā nākotnē!

Iedzīvotājiem, kuri ir ierīkojuši jaunus pieslēgu -
mus pilsētas centralizētajam ūdensvadam un/vai
kanalizācijas sistēmai, ir jābūt noslēgtam līgumam
ar SIA «Preiļu saimnieks» par šo pakalpojumu iz-
mantošanu. Ūdens patēriņa skaitītājus var uzstādīt
tikai un vie nīgi firmas, kam ir licence šī pakalpojuma
snieg ša nai, vai arī SIA «Preiļu saimnieks» Avāri jas
die nests. Savukārt uzstādīto ūdens patēriņa skaitī -
tāju plombēšanu veic tikai un vienīgi SIA «Preiļu
saim nieks» Avārijas dienests.

kanalizācijas sistēmai Preiļu no-
vadā pēc iedzīvotāju (dzīvojamo
ēku īpašnieku) ierosinājuma».
Noteikumi paredz no jauna veido -
jamiem pieslēgumiem līdzfinan-
sējumu 40 eiro apmērā par vienu
garuma metru katra pieslēguma
izbūvei gan ūdensapgā des, gan
kanalizācijas tīklam, bet ne vairāk
kā 800 eiro par vienu pieslēgumu.
Pašvaldības piedāvā tais līdzfi-
nansējums līdz ar to ir pretim-
nākšana iedzīvotājiem, kas labprāt
veiktu pieslēgumu, taču līdz šim
nav varējuši to atļauties finansiālā
ziņā. Līdzfinansējums pieejams
tikai fiziskām personām.

Ar Preiļu novada domes sais-
tošajiem noteikumiem Nr. 2017/07
«Par pašvaldības līdzfinansēju -
mu īpašumu pieslēgšanai centra-
lizētajai ūdensapgādes un kana-
lizācijas sistēmai Preiļu novadā
pēc iedzīvotāju (dzīvojamo ēku
īpašnieku) ierosinājuma» iepazī -
ties var www.preili.lv, www.prei-
lusaimnieks.lv vai Preiļu novada
domes informatīvajā izdevumā
«Preiļu Novada VĒSTIS» 2017.
gada augusta numurā.

Pieslēguma ierīkošanas 
kārtība

Lai izbūvētu pieslēgumu cen-
tralizētajam ūdensvadam un/vai
kanalizācijas tīkliem un pieteiktos
pašvaldības līdzfinansējumam, jā -
aizpilda iesnieguma veidlapa teh-
nisko noteikumu saņemšanai. SIA
«Preiļu saimnieks» veic ūdens-
saimniecības objektu apsaimnie-
košanu, ūdensapgādi un notekū-
deņu novadīšanu Preiļu pilsētā,
Aizkalnes un Līču ciemos, tāpēc
pieslēguma izveidei Preiļos, Aiz-
kalnē un Līčos ar aizpildītu ie-
snieguma veidlapu tehnisko no-
teikumu saņemšanai jāvēršas SIA
«Preiļu saimnieks»*. 

Iesnieguma veidlapa pieejama
SIA «Preiļu saimnieks» mājaslapā
www.preilusaimnieks.lv. Iesniegu -
mam jāpievieno dokumenti: 

• zemes īpašuma tiesību ap-
liecinoša dokumenta kopija (Ze-
mesgrāmatu akts vai pirkšanas –
pārdošanas līgums, maiņas līgums,
dāvinājuma līgums, mantojuma
apliecība, u.t.t), vai apbūves (no-
mas) tiesību apliecinoša dokumen -
ta kopiju, ja zemes gabals pieder
citai personai; 

• zemes gabala robežu plāna
kopija;

• apstiprināta pilnvaras kopija,
ja iesnieguma sastādītājs ir piln-
varota persona.

Veicot izbūves darbus, iedzī-
votājiem ir iespēja izmantot SIA
«Preiļu saimnieks» Ūdensapgā -
des un kanalizācijas daļas spe-
ciālistu bezmaksas konsultācijas
par pieslēgumu ierīkošanu līdz
konkrētai mājsaimniecībai.

Tehniskie noteikumi derīgi di -
 vus gadus, tādēļ pieslēgums jāie-
rīko divu gadu laikā pēc to saņem -
šanas. Taču tiem iedzīvotājiem,
kam dome ir lēmusi piešķirt līdz -
finansējumu, jāņem vērā, ka līdz-
finansējuma saņemšanai pieslē-
guma izbūve jāpabeidz ne vēlāk
kā 3 mēnešu laikā no vienošanās
ar pašvaldību noslēgšanas dienas,
ja domes lēmumā par līdzfinan-
sējuma piešķiršanu nav noteikts
garāks termiņš. 

Pēc izbūves darbu izpildīša -
nas, pieņemšanas akta parakstīša -
nas un līguma noslēgšanas fiziska
vai juridiska persona kļūst par
SIA «Preiļu saimnieks» klien tu.
Pēc pievadu izbūves un ūdens pa -
tēriņa skaitītāju uzstādīšanas, mā -
jas vai dzīvokļa īpašniekam vai
juridiskai personai ar SIA «Preiļu
saimnieks» jānoslēdz līgums par
ūdens un kanalizācijas pakalpo-
juma saņemšanu. Patva ļīga pie-
vienošanās ūdens vai kanalizācijas
centralizētajiem inženiertīkliem
ir administratīvi so dāma darbība.

*  Par pieslēguma ierīkošanu Pelēču
ciemā un Prie kuļu ciemā jāvēršas attiecī-
gajās pagastu pārvaldēs.

Projekta gaitā 
izbūvēti un rekonstruēti 
15,1 km maģistrālā ūdensvada tīklu, 
11,7 km kanalizācijas tīklu un 1,1 km 
kanalizācijas spiedvada
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8. septembrī Preiļu politiski
represēto biedrī bas «Likteņa
ceļš» pārstāvji kopā ar SIA
«Prei ļu saimnieks» Komunālās
daļas darbiniekiem Preiļos pie
pieminekļa politiski represēta-
jiem blakus Preiļu katoļu baz-
nīcai iestādīja 21 rozi. 

Rožu stādi iegādāti Viduslat-
gales pārnovadu fonda atbalstītā
projekta «Rozes Latvijai» ietvaros,

pateicoties Preiļu novada domes
finansējumam, projekta vadītāja
– Marija Ziemele. Kā pastāstīja
represēto biedrības pārstāve Na-
tālija Rubine, kopā tika iegādāti
70 rožu stādi iestādīšanai vairākās
vietās Preiļu novadā – 21 roze 3
rindās iestādīta pie politiski rep-
resēto pieminekļa Preiļos, vēl 4
rozes SIA «Preiļu saimnieks» ie-
stādīja Preiļos pie Baltā krusta

piemiņas zīmes, 10 rozes atvēlētas
iestādīšanai Aizkalnē politiski
represēto piemiņas vietā un 10 –
Pelēčos. Vairāk nekā 20 rozes kā
dāvana Latvijas 100gadei tika ie-
stādītas pie Preiļu pilsētas zīmes
ar ģerboni. Šajā vietā šobrīd vēl
krāšņi zied pagājušā gada 4.
maijā projekta «100 rozes Latvijas
simt gadei» ietvaros stādītās rozes.  

Rožu stādi iegādāti SIA «Lat-
roze» Siguldā, kas specializējusies
tieši rožu audzēšanā. Izvēlētas
sar kanas rozes, taču katrai stādī-
šanas vietai cita rožu šķirne. Kā
pastāstīja SIA «Preiļu saimnieks»
Komunālās nodaļas vadītāja Zenta
Igolniece, izvēlētas floribundrožu
šķirnes, kas ir piemērotākas mūsu
laikapstākļiem un izturīgākas pret
slimībām. Floribundrozes arī ir
vairāk piemērotas apstādījumiem,
jo tām ir daudz ziedu, īsāki kāti
un lielas ziedkopas. Rožu stādī-
šanas laiks parasti ir pavasaris un
rudens – augusts un septembris. 

Represēto biedrība paldies
saka Preiļu novada domei par fi-
nansiālo atbalstu, kā arī SIA
«Preiļu saimnieks» un jo īpaši
Zentai Igolniecei par palī dzību
zemes sagatavošanā, rožu atvešanā,
kā arī par padomiem rožu stādī-
šanā. 

Pie pieminekļa politiski 
represētajiem iestādīta 21 roze 

kādos gadījumos jāzvana
SIA «Preiļu saimnieks» 

avārijas dienestam?
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 apsaimnieko-
jamo objektu apkures, karstā, aukstā ūdensvadu un kanali-
zācijas sistēmas. Uz mājām, ko SIA «Preiļu saimnieks» ne-
apsaimnieko, avārijas dienests dodas tādos gadījumos, ja 
ir noslēgts līgums par avārijas die nesta pakalpojumu izman -
tošanu. 

Ja avārijas situācija notikusi ēkā, kuru neapsaimnieko SIA
«Prei ļu saimnieks»un nav arī noslēgts līgums par SIA «Preiļu
saimnieks» avārijas dienesta pakalpojumu izmantošanu, vai ja 
šis gadījums neietilpst avārijas dienesta funkcijās, tad pietei-
kums tālāk tiek nodots attiecīgajām iestādēm (AS «Latvenergo»,
VUGD u.c.). Jebkurā gadījumā avārijas dienesta tālruņa opera-
tori uzklausa ikviena zva nītāja problēmu un iesaka labāko risi -
nājumu. 

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 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 siltumapgādes tīklu

bojājumi; 
– ja ir nolauzti koki, bojātas ielu norādes un ceļa zīmes, beigti

dzīvnieki u.tml. gadījumos. 

uzmanību! Par elektrības vadiem aiz individuālā skaitītāja
atbild dzīvokļa īpašnieks. SIA «Preiļu saimnieks» Avārijas
dienests nelabo elektrību dzīvokļos. 

Siltumenerģijas tarifs ir tikai viens no diviem
komponentiem, kas veido ikmēneša maksu par ap -
kuri. Ļoti svarīgs nosacījums ir siltumenerģijas
patēriņš katrā mājā. Iepriekšējās apkures sezonas ir
pierādījušas, ka to Preiļu māju iedzīvotāji, kuri ir 
sakārtojuši sa vu namu, veicot renovāciju, par ap ku ri
mak sā pat uz pusi mazāk, nekā to māju iedzīvo-
tāji, kas savai mājai nekādus uzlabojumus nav vei -
kuši. 

Aprēķini liecina, ka iedzīvotāji paši var «regulēt»
siltuma rēķinus. Iedzīvotāju rēķinus par siltumu ietekmē
katras mājas norobežojošo konstrukciju siltumtehniskie
rādītāji: pārsegumu, ārsienu, jumta, bēniņu, pagrabtelpu
siltinājums, logu un durvju stāvoklis, siltummezglā iere-
gulētais režīms. Kopējo siltumenerģijas zudumu aptuvens
sadalījums mājai ir šāds: bēniņu pārsegums – 8–14 %,
ārsienas – 35–50 %, logi un durvis – 20–30 %, pagraba
pārsegums – 8–12 %, ventilācija – 20–25 %. 

Lai saglabātu mājoklī siltumu, daudziem pasākumiem
tikpat kā nav nepieciešami naudas ieguldījumi, un ļoti
ieteicams veikt šādus pasākumus: 

• pārliecināties, ka pagraba logi ir iestikloti; 

• noblīvēt bēniņu lūkas, iestiklot un noslēgt logus; 
• nodrošināt kāpņu telpu ar dubultām durvīm, kas

mehāniski aizveras; 
• nomainīt bojātus un vecus logus pret jauniem;

ja logus nomainīt nav iespējams, tad noblīvēt
balkonu un logu spraugas, kur vajadzīgs, ievietot
siltinošu blīvējumu; 

• atbrīvot radiatorus no aizkariem, mēbelēm vai
kā cita, kas traucē to siltumatdevi; 

• novietot aiz radiatoriem siltumu atstarojošu
ma teriālu; 

• ja radiatoriem uzstādīti termoregulatori un ne-
pieciešama ilgstoša telpas vēdināšana, ieteicams iere -
gulēt zemāku telpas temperatūru; 

• ziemā uz nakti aizvērt žalūzijas (dubulti stiklots
logs ar aizvērtām žalūzijām ir līdzvērtīgs trīskārtīgi
stiklotam logam); 

• virtuvē, vannas istabā un tualetē ierīkot regulē-
jamas ventilācijas lūciņas un regulēt tās pēc nepiecieša-
mības;

• nevēdināt telpas ilgstoši, bet gan īsu brīdi un in -
tensīvi (apkures sezonā noteikti nepieciešams vēdināt
telpas, lai ielaistu svaigu gaisu un lai izvairītos no
kondensāta veidošanās).

Saskaņā ar sanitārtehnisko darbu izcenojumu cenrādi iedzīvo -
tājiem tiek piedāvāti arī dažādi iekšējo tīklu maksas pakalpojumi,
piemēram, radiatoru nomaiņa, klozetpodu uzstādīšana u.c.
Maksas pakalpojumu saraksts un cenrādis pieejams 

www.preilusaimnieks.lv. 

SIA «Preiļu saimnieks» 
remontdarbu dispečeri zvanus uzklausa 

visu diennakti, tālrunis:

65307085 vai  29397974,

bet speciālisti izbraukumos dodas 
un palīdz darbdienās un brīvdienās 

no plkst. 8.00 līdz 22.00. 

!

kā samazināt apkures rēķinu
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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. 26543047, e-pasts: ilona.vilcane@pre ili.lv

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

SI A «Pre iļu saim nieks»
AP BE DīšA NAS BI RoJS

Pre iļos, Tal su ie lā 2a
Strā dā jam dar bdie nās 

no plkst. 8.00-12.00; 13.00-17.00
__________________________________

Tālr. 65322592 vai 26431724

Privātmāju īpašniekiem rudeņos jādomā, ko
darīt ar lielajām dārza atkritumu kaudzēm, ku -
rās lielākoties ir nobirušās koku lapas. Jāatceras,
ka pilsētas teritorijā nav pieļaujama nekāda de-
dzināšana, tostarp arī organiskos dārza atkritu -
mus (lapas un zarus) dedzināt ir aizliegts. Tā -
pēc iedzīvotāji aicināti izmantot SIA «Preiļu saim -
nieks» rīkotās talkas privātmājām – to laikā no
dārza atkritumiem var atbrīvoties bez maksas
(talku grafiks pieejams 1. lpp.). 

Lapas un citus dārza atkritumus var kompostēt
un pēc tam izmantot kā mēslojumu, bet lapu kau -
džu dedzināšana pilsētā ir ugunsbīstama, turklāt
dūmi piesārņo gaisu. Lai gan visbiežāk tiek runāts
par plastmasas dedzināšanas negatīvo ietekmi uz
veselību, būtu jāzina, ka arī lapu dedzināšana zemā

temperatūrā rada toksiskas un kancerogēnas vielas.
Šo kaitīgo vielu ietekme nav jūtama uzreiz, tās or-
ganismā uzkrājas lēnām un veicina slimību rašanos.
Jāpiebilst, ka nav tādu atkritumu, kuru dedzināšana
būtu videi draudzīga. 

Saskaņā ar Preiļu novada domes saistošajiem
noteikumiem Nr. 2012/04 «Noteikumi par administra -
tīvo atbildību Preiļu novadā» par ugunskuru kuri-
nāšanu, ja tā radītie dūmi traucē apkārtējos iedzīvotājus,
uzliek naudas sodu līdz 70,00 eiro; par ugunskuru
kurināšanu sabiedriskajos apstādījumos (izņemot
ugunskuru kurināšanu tam paredzētajās vietās) –
uzliek naudas sodu no 10,00 eiro līdz 75,00 eiro. 

SIA «Preiļu saimnieks» Atkritumu apsaimnie-
košanas daļa no atkritumiem mudina atbrīvoties vi -
dei un cilvēka veselībai draudzīgā veidā!

Dārza atkritumus pilsētā
dedzināt ir aizliegts 

Jūlija beigās Saunas pagastā, Prīkuļos, uz asfaltētā laukuma
pretī pagasta pārvaldei tika izveidots jauns dalīti vākto atkritumu
laukums ar trim konteineriem. Tas nozīmē, ka šobrīd jau trīs
Preiļu novada ciemos (arī Aizkalnes pagasta Aizkalnē un Preiļu
pagasta Līčos) ir dalīti vākto atkritumu laukumi. Preiļu pilsētā
iedzīvotājiem pieejami 22 dalīti vākto atkritumu laukumi.

Konteineros ar dzeltenajiem vākiem drīkst mest visu veidu pa -
pīru (avīzes, žurnālus, grāmatas, kartona iepakojumu), plastmasu
(PET dzēriena pudeles, plēves iepakojumu, polietilēna maisiņus,
cieto plastmasu (HDPE) – plastmasas kanniņas), arī tetrapakas (iz-
skalotas un saplacinātas sulas un piena pakas), kā arī skārdenes un
konservu bundžas. Zaļie konteineri ir paredzēti stikla pudelēm un
stikla bur kām. Tajos nedrīkst mest traukus, logu stiklu, balzama
pudeles, spo guļus, lampu kupolus. Stikls jāšķiro atbildīgi!

Šķirojot tiek samazināts kopējais poligonā apglabātais atkritumu
daudzums, tādējādi samazinot atkritumu poligona platību un negatīvo
ietekmi uz vidi. Šķirošana ir veids, kā taupīt dabas resursus, jo no
izlie totajām precēm atkārtoti var ražot izejvielas un produktus, un
šķiro šana ir neatņemama veselīga un videi draudzīga dzīvesveida sa-
stāvdaļa.

Jauns dalīti vākto atkritumu
laukums Prīkuļos

Dzīve Tev mainīsies priekos un bēdās,
Ceļi Tevi kalnup un lejup vēl sauks,
Nekad atpakaļ nemeklē pēdas,
Viegli vai grūti uz priekšu ej!

Sirsnīgi sveicam apaļajā 
jubilejā mūsu kolēģi 

AAnnddrreejjuu   MMoorroozzoovvuu  
Sveiciens visiem kolēģiem,

kuri dzimuši septembrī!
SIA «Preiļu saimnieks» 

Iespēja nodot sadzīves elektroniku
Neizjauktas nolietotās sadzī -

ves elektriskās un elektroniskās
iekārtas (ledusskapjus, televizo -
rus, datorus, tostarp elektronis kās

rotaļlietas u.c.) iedzīvo tāji var
nodot nolietotās sadzīves

elektronikas nodošanas
punk tā Prei ļos, Meha -
ni za toru ielā 1, darb-
dienās no plkst. 8.00
līdz plkst. 17.00, atstājot
iekārtas uz platformas. 


