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Sagaidām 
Ziemassvētkus

Viens no atbildīgākajiem gada noslēgu -
ma uzdevumiem – lielo Ziemassvētku egļu
izraudzīšanās – arī šogad tika uzticēta SIA
«Preiļu saimnieks» Komunālās nodaļas dar -
biniekiem Zentas Igolnieces vadībā. 

Jau laicīgi SIA «Preiļu saimnieks» mežu
īpašniekus aicināja piedāvāt savas skaistākās
egles, bet īpaši lielu atsaucību diemžēl nesa -
ņēma. Šogad ir pirmais gads, kad izdevās at -
rast čiekuriem rotājušos egli pilsētas centrālajam
laukumam, kuru izvēlēties palīdzēja SIA «Prei -
 ļu saimnieks» valdes priekšsēdētājs Jānis Mūr -
 nieks, un tā auga Latvijas valsts me žā Preiļu
pagastā, bet kuplo egli, kas uzstādīta laukumā
pie novada domes ēkas, savā mežā atļāva no-
zāģēt Vismants Stalidzāns.

Izrotātas lielās egles un atbilstošs noformē -
jums ienes svētku sajūtu mūsu pilsētā. Māk-
slinieciskās koncepcijas autores ir Kristīne
Sta šu lāne un Lidija Ceriņa. Pirmo reizi publis -
kā svētku noformējuma veidošanā iesaistīju -
šās skolas, kā rotājumus sagatavojot stilizētas
dāvanu kastītes. Sevišķs paldies jāsaka Preiļu
2. vidusskolai, Preiļu 1. pamatskolai, Preiļu
Valsts ģimnāzijai un pensionāru biedrībai.
Galvenā egle tika iedegta 14. decembrī ar paš -
darbnieku uzstāšanos un Preiļu novada domes
priekšsēdētājas Marutas Plivdas uzrunu.

Paldies arī visiem SIA «Preiļu saimnieks»
darbiniekiem, kuri atveda un izrotāja egles,
izgatavoja un uzstādīja svētku noformējumu!
Paldies par svētku sajūtas radīšanu iedzīvotā -
jiem un uzņēmējiem, kuri parūpējušies par
īpašu svētku noformējumu! 

Turpinājums 2. lpp.

Aizrit kārtējais gads. Par tā
ekonomiskajiem rezultātiem va-
ram ziņot ar skaitļiem gan
gada griezumā, gan rezultātus
analizējot vairāku aizvadīto
gadu kopskatā. Tie, protams,
būs daudzās jomās ar pozitīvu
izaugsmi skaitļos, bet tas šoreiz
nebūs galvenais, ar to lai no-
darbojas statistiķi. Pats galvenais
ir tas, ka, noslēdzot gadu, mums
nebūs neatliekami jālūdz kredīts
tekošajiem maksājumiem un
nebūs jālūdz palīdzība no no-
dokļu maksātāju naudas, lai
spētu savu darbību veiksmīgi
virzīt. Mums pietiks savu lī-
dzekļu, un tas tikai tāpēc, ka
ikviens mūsu darbinieks ir spējis
dot no pietnu pozitīvu pienesumu
materiālo vērtību ražo šanā un
pakalpojumu sniegšanā, un par
to, protams, visiem liels paldies
sakāms arī gadu mijā.

Nokavēts ir pazaudēts
Šajā reizē vietā būtu jautājums,

vai paveiktais atbilst plānotajam,
vai esam apmierināti paši un
mūsu klienti. Jā, šāds jautājums
mūs nesamulsina, jo darba plāns
netika sastādīts haotiski vai ne-

pārdomāti, un darbs arī tiek
veikts tieši šādā pašā stilā. Mūsu
darbā nav tā, ka gada sākumā va-
ram atslābināties ar domu, ka
vēlāk «sarausim». Mēs vairāk
pieturamies pie vecas patiesības,
un to arī daudzkārt apliecina
mūsu ikdiena, ka tas, kas ir noka-
vēts, ir arī pazaudēts.

Ikkatra gada veicamie plāni
tiek izstrādāti un apstipri nāti jau
decembrī. Tā tas būs arī šogad,
tātad – konkrētas rīcības pro-
gramma šim gadam. Tā šobrīd
tiek izstrādāta, ņemot vērā nepie-
ciešamību intensificēt visas mūsu
pārziņā esošās nozares. Kādā
ceļā un ar kādām metodēm un lī-
dzekļiem to paveikt, par to jau
šobrīd ir skaidrība valdes locek -
ļiem un nodaļu vadītājiem. Mūsu
kolektīvā vienmēr, izvērtējot pa-
darīto, tiek pievērsta uzmanība
ne tikai sasniegtajam, bet tiek at-
klātas kļūdas un trūkumi, lai tos
neatkārtotu.

Arī šogad, analizējot darba re-
zultātus, nebūs jālieto tā di vārdi
kā «netika izpildīts», «nav nodots»,
«nav ap gūts», savukārt mūsu di-
binātājiem – novada domei – 
pa liks vairāk laika pievērst uz-

manību tiem kolektīviem un no-
zarēm, kur šādas problēmas tomēr
pastāv. 

Konkrēts darba plāns
Analizējot šā gada deviņu

mēnešu darba rezultātus, valde
uzsvēra, ka darba ražīguma pa-
augstināšanai ir lie las rezerves
mūsu uzņēmumā – racionāli jāiz-
manto darba laiks, jāievieš līdzīgu
uzņēmumu darba pieredze, stingri
jāvēršas pret darba kavētājiem.
Arī nākamā gada program ma
tiks izstrādāta, ņemot vērā šos ie-
teikumus, visās no zarēs pamato-
joties uz reālajām iespējām, taču
ar prasībām, lai katrs godprā -
tīgi veiktu savus pienākumus. Iz-
strādājot darba plānu 2015. ga -
dam, jau šobrīd tiek apkopoti
kon krēti darbi namu apsaimnie-
košanā pēc iedzīvotāju un māju
vecāko ieteikumiem. Tur tiek ap-
kopots konkrēts plāns, tur nebūs
tādas programmas, kā partijas
raksta pirms vēlēšanām vai ne
savas naudas tērētāji vienkārši
pārraksta no gada gadā, kur katrs
teikums sākas ar «plašāk iz-
vērst…, celt efektivitāti…, paaug-
stināt…». Šāds stils nevie nam 

neuzliek nekā-
dus konkrētus
pienākumus.
Tas nav mūsu
stils. Mūsu prioritāte
ir konkrēts darbs, ap-
mierināts klients, ma-
zākas izmaksas. Tikai mū -
su klienti, kuri mēs paši vien
esam, tiek aicināti ietekmēt un
kopīgi virzīt visas mūsu dzīves
attīstību.

Jauna pieeja darbam
Daudziem droši vien būtu in-

teresanti zināt mūsu iece res darba
stilā 2015. gadā. Gribētu nedaudz
ieskicēt to, ka turpmākajos gados
mums būs jāpāriet uz jaunu saim -
niekošanas stilu, savienojot plān-
veidīgo sabiedrības darbību ar
konkrētu specializētu profesionālu
pakalpojumu pirkša nu, jo ne visu
spējam izdarīt paši un pietiekoši
kvalitatīvi, vienlaicīgi respektējot
ikviena darbinieka personīgo ini -
cia tīvu. Tā būs racionāla darba
dalīšana starp centralizētajiem un
konkrētiem specializētajiem uz-
ņēmumiem. Tādā veidā parasti
notiek administratīvā aparāta sa-
mazināšana. Sadarbosimies, gai-

dīsim individuālo
iniciatīvu no visiem,
kuri ir līdzvērtīgi spēlētāji mūsu
pakalpojumu tirgū, bet grū ti būs
šādā veidā sadarboties ar mono-
poltiesību turētājiem vai tādiem
tirgus spēlētājiem, kuri savu tirgus
daļu iekaro ar mums nepieņema-
mām metodēm. Visbeidzot, visiem,
ar kuriem jau šobrīd notiek veik-
smīga sadarbība, lielum liels pal-
dies, jo šāds darba stils mums jau
ir devis rezultātus, kas mums ļauj
optimistiski to virzīt paplašināša -
nas virzienā.

Novēlu ikkatram klusu, mīļu,
piepildītu un gaišu Ziemassvētku
laiku! Lai jaunais 2015. gads ir
bagāts gaišām domām, kas sekmē
izaugsmi!

Jānis Mūrnieks,
SIA «Preiļu saimnieks» 

valdes priekšsēdētājs

Aizrit gads, iezīmējas jaunas prioritātes
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Palīdzēsim cits citam, cik spējam, un atcerēsimies, ka

bieži pats vērtīgākais ir mīļš smaids un īstajā brīdī pa teikts,
uzmundrinošs vārds! Klusus, mīļus Ziemassvētkus, veselību,
saticību, panākumus un saulainas dienas Jaunajā gadā!

Aleksandrs Lapuha,
SIA «Preiļu saimnieks» Ūdensapgādes 

un kanalizācijas daļas vadītājs
d  d  d

Lai Jaunais gads Jums laimes nes, 
No sirds to vēlu es!
Labas domas un darbi lai dzirkstī,
Lai Jaunajā gadā piepildās tas, 
Kas vecajā tika meklēts un neatrasts!

Sirsnīgi sveicu Ziemassvētkos 
un Jaunajā gadā visus darba kolēģus!

Antoņina Krasnopjorova,
SIA «Preiļu saimnieks» Remontu un celtniecības daļas vadītāja

d  d  d
Iedegsim sveces par ticību,      par Ziemassvētku brīnumu
cerību, mīlestību, un par laimīgu Jauno gadu!

Sveicu SIA «Preiļu saimnieks» kolektīvu, Preiļu un
Vārkavas novada iedzīvotājus un sadarbības partnerus
Ziemassvētkos! Lai tas, ko Jaunais gads mums sniedz, ir
laime, veselība, prieks!

Vineta Igolniece, SIA «Preiļu saimnieks» 
Atkritumu apsaimniekošanas daļas vadītāja
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Pienācis klusais Ziemassvētku gaidīšanas laiks, kad cilvē -

ki ieklausās savās domās, sajūtās un kad mēs vērtējam sevi
un savus padarītos darbus. Paldies visiem tiem, ar ko man
iznāca strādāt kopā ikdienā! Jaunajā gadā novēlu visiem
možu garu, drosmīgas ieceres un sekmes to īstenošanā!

Jevgeņijs Kuzņecovs,
SIA «Preiļu saimnieks» galvenais grāmatvedis
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Lai mums visiem ir gaišs Ziemassvētku laiks

un labām domām un darbiem bagāts Jaunais gads!
Raimonds Punculis,

SIA «Preiļu saimnieks» galvenais transporta mehāniķis
d  d  d

Kad adventes vainaga spožās sveču liesmas iedegtas un
pilsēta ir svētku rotā, klāt ir Ziemassvētki, un arī 2014. gads
steidz beigt savu gaitu. Šādā reizē apstāsimies no ikdienas
steigas un pajautāsim katrs sev, vai bijām pietiekami darbīgi,
godīgi, veiksmīgi, laimīgi un mīlestības pilni, vai dāvājām
viens otram smaidu, kas nemaksā naudu, bet sasilda sirdi.

Es pateicos Jānim Mūrniekam par palīdzību un sapratni
dažādu jautājumu risināšanā!  Saku mīļu paldies Komunālās
nodaļas darbiniekiem, kas pie lika savu roku, izdomu, labas
idejas, lai mūsu pilsēta būtu sakop tāka un skaistāka, jo tikai
kopējiem spēkiem varam to paveikt!

Lai Ziemassvētki ienāk ne tikai Jūsu mājās, bet arī
sirdīs! Izjūtiet Ziemassvētku brīnumu un noticiet Jaunā
gada veiksmei, lai izdodas iecerētais, lai rodas labas, jaunas
idejas, kuras gada laikā realizējas, un lai vienmēr ar Jums
kopā ir veselība, dzīvesprieks un ticība saviem spēkiem!

Zenta Igolniece,
SIA «Preiļu saimnieks» Komunālās nodaļas vadītāja
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Kad vārdi, ko vēlamies teikt, tiek rakstīti sirdī,
Kad atmiņām zūd ikdienas rūgtuma garša,
Kad atceramies būtisko...
Tas ir Ziemassvētku laiks...
Ziemassvētkos un Jaunajā gadā vēlot stipru veselību

un laimi, no visas sirds gribu pateikties Siltumapgādes
nodaļas un avārijas dienesta darbiniekiem par viņu
ieguldīto darbu, nodrošinot pilsētas iedzīvotājiem siltumu
un komfortu mājokļos! Bet visiem pilsētas iedzīvotājiem
vēlu mieru un saticību ikvienā ģimenē!

Vladimirs Haritonovs, SIA «Preiļu saimnieks»
Siltumapgādes  un ūdensapgādes nodaļas vadītājs
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Saimnieka Vârds

vidējā maksa par siltumenerģiju –
1,021 Eur/m2

Apkopotā informācija liecina, ka vidējā maksa
par apkurināmās platības vienu kvadrātmetru ie-
dzīvotājiem, kuri siltumenerģiju saņem no Liepu,
Celtnieku un Pils ielu katlumājām, novembrī ir
1,021 EUR/m² ar PVN, bet siera rūpnīcas mikro -
rajona iedzīvotājiem 1,03 EUR/m² ar PVN. Ja ap-
skatām katras katlumājas apkalpojošās teritorijas
atsevišķi, tad vidējā maksa par apkuri novembrī ir
šāda: Liepu ielas katlumāja – 0,969 EUR/m², Pils
ielas katlumāja – 1,396 EUR/m², Celtnieku ielas
katlumāja – 1,037 EUR/m² (ar PVN).

Šā gada novembra norēķinu periods ir 31 diena
(no 28.10.2014. līdz 27.11.2014.). Šajā periodā vi -
dējā gaisa temperatūra bija plus 2,5 grādi pēc Cel -
sija, un tas ir par 2,22 Celsija grādiem aukstāk nekā
pērn novembrī.

Visi rēķini tiek sastādīti, pamatojoties uz ēkas
siltumskaitītāju rādījumiem, par kuru patiesumu
no lasīšanas brīdī var pārliecināties gan mājas ve -
cākie, gan ikviens mājas iedzīvotājs.

vismazāk maksā siltinātās mājas
Savus ikmēneša maksājumus par siltumenerģiju

iedzīvotāji var būtiski samazināt, veicot taupīšanas
pasākumus. Vislielāko izmaksu samazinājumu dod
sakārtota un nosiltināta māja. Veicot pilnīgu nama
renovāciju, viens no ieguvumiem ir siltumenerģijas
patēriņa samazināšana, un līdz ar to samazinās arī
apkures rēķini. Siltinātās mājas Preiļos patērē pat
vairāk nekā divas reizes mazāk siltumenerģijas, sa-
līdzinot ar tehniski un konstruktīvi līdzīgām, bet
nesiltinātām mājām.

Preiļos renovētajās mājās novembra norēķinu

periodā par siltumenerģiju ir šāda maksa (ar PVN):
Rēzeknes 32 – 0,291 EUR/m² (maksa par cirkulāciju
vienam dzīvoklim 8,69 EUR ar PVN), Liepu 9 –
0,32 EUR/m² (maksa par cirkulāciju vienam dzī -
voklim 8,44 EUR ar PVN), Liepu 21 – 0,365 EUR/m²
(maksa par cirkulāciju vienam dzīvoklim 8,95
EUR ar PVN), Liepu 24 – 0,37 EUR/m² (maksa par
cirkulāciju vienam dzīvoklim 7,45 EUR ar PVN),
Liepu iela 28 – 0,497 EUR/m² (maksa par cirku lā -
ciju vienam dzīvoklim 10,38 EUR ar PVN), Liepu
12 – 0,504 EUR/m² (maksa par cirkulāciju vienam
dzīvoklim 9,58 EUR ar PVN), bet siera rūpnīcas
mikrorajonā Daugavpils ielā 72 – 0,19 EUR/m² (mak -
sa par cirkulāciju vienam dzīvoklim 16,23 EUR ar
PVN).

Mājai piegādātais siltums izplūst caur sienām,
nesiltinātiem bēniņiem, jumta pārsegumu, neblīvē -
tiem logiem un durvīm, nepietiekamu pagraba pār-
seguma siltumizolāciju. Rēķinos atspoguļojas mājas
patērētais siltums, ko individuāli uzskaita siltum -
enerģijas skaitītājs. Siltumenerģijas patēriņu ietekmē
daudzdzīvokļu mājas energoefektivitāte un mājas
iedzīvotāju siltuma lietošanas paradumi. Tādēļ aici -
nām izturēties atbildīgi un veikt visus iespējamos
energotaupīšanas pasākumus.

Prognozē dabas gāzes cenas
samazināšanos

AS «Latvijas Gāze» prognozes liecina, ka de-
cembrī dabas gāzes cena varētu nedaudz sarukt, un
tādā gadījumā apkures tarifs Preiļos decembrī būs
zemāks. Saskaņā ar Sabiedrisko pakalpojumu re-
gulēšanas komisijas lēmumu, siltumenerģijas tarifs
Preiļos mainās atkarībā no dabas gāzes cenas, par
ko katru mēnesi informē AS «Latvijas Gāze».

Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Mehanizatoru ielā 6b mājas
vecākā Olga Isajeva pastāstīja, ka egle pie mājas aug no 1986. gada.
Ierosme, ka šogad beidzot vajadzētu visiem iedzīvotājiem kopīgi
izrotāt egli, radās Sergejam Trifonovam, kuram ģimenē aug dēls.
Griežoties pie SIA «Preiļu saimnieks» Komunālās nodaļas vadītājas
Zentas Igolnieces, tika sarunāts pacēlājs egles rotāšanai, bet mantiņas
un spīguļus, kādi nu kuram bija, sanesa mājas iedzīvotāji. Savukārt
elektriķis Jevgeņijs Ivanovs parūpējās, lai iedegtos lampiņu virtenes.
Gadumijas naktī cilvēki parasti iziet ārā, un šogad viens otru apsveikt
varēs pie kopīgi izrotātās egles. Mājas vecākā pauž, ka lieliski būtu,
ja nākamajā gadā izdotos saremontēt pagalma laukuma segumu,
kuram plātnes pamatīgi nolietojušās un jau kļuvušas bīstamas
mazajiem bērniem, kā arī salabot šī laukuma lietus ūdens novadīšanas
sistēmu. Olga Isajeva savas mājas iedzīvotājiem Ziemassvētkos vēl
darbu, veselību un visu pārējo!

Maksa par siltumenerģiju Preiļu daudzdzīvokļu
mājās novembra norēķinu periodā

SIA «Preiļu saimnieks» Siltuma un ūdens apgādes nodaļas vadītājs Vladimirs Haritonovs
iepazīstina ar apkopotajiem datiem par siltumenerģijas maksu Preiļu daudzdzīvokļu dzīvojamās
mājās šā gada novembra norēķinu periodā. Šā gada novembrī AS «Latvijas Gāze» noteiktā dabas
gāzes tirdzniecības cena ir 291,69 EUR/tūkst.n.m3 – tāda pati dabas gāzes cena bija arī šā gada
oktobrī, līdz ar to arī kopējais siltumenerģijas tarifs ir saglabājies tāds pats – 55,07 EUR/MWh bez
PVN.

mehanizatoru ielas 6b iedzīvotāji
rotā savu egli

Pieņemsim, ka kādā daudzdzīvokļu mājā novembra norēķinu
periodā saskaņā ar siltumskaitītāja rādītājiem ir patērētas 48,04 me-
gavatstundas (MWh) siltumenerģijas, no tām apkurei patērētas 38,95
MWh, karstā ūdens sagatavošanai 2,85 MWh un karstā ūdens
cirkulācijai 6,24 MWh (vidējā aprēķinātā maksa vasaras periodā). Kā
redzams, maksa par siltumenerģiju tagad ir sadalīta trīs pozīcijās,
(nevis divās pozīcijās (maksa par karstā ūdens sagatavošanu un par
apkuri), kā tas bija agrāk), bet tas taču nekādi neietekmē kopējo pa -
tērēto siltumenerģijas daudzumu, tādēļ arī neveidojas nekāda papil -
dus maksa vai dubults maksājums. 

SIA «Preiļu saimnieks» valdes priekšsēdētājs Jānis Mūrnieks
norāda: «Māja maksā par siltumenerģiju pēc viena komercskaitītāja,
tāpēc nevar būt runa par pārmaksu vai maksu «dubultā». Viss sa -
ņemtais siltums, kurš paliek mājā, tiek tikai sadalīts pa patēriņa
grupām, lai patērētājam būtu vieglāk un precīzāk orientēties, cik kas
maksā, varbūt pat mājai, kopīgi vienojoties, atteikties no tāda pakal -
pojuma kā karstā ūdens sagatavošana un nodrošināšana. Iepriekšējos
gados, kur tādā pat apjomā iedzīvotāji maksāja par mājai piegādāto
siltumenerģiju, viss tika uzskaitīts rēķina pozīcijā «apkure», taču
šobrīd tas tiek sadalīts atsevišķās pozīcijās, bet kopējā summa par sil-
tumenerģiju nekādā ziņā netiek mainīta.»

Iedzīvotāji ar apsaimniekotāju SIA «Preiļu saimnieks» var sazi -
nāties interneta vietnes preilusaimnieks.lv kreisās puses sadaļā Uzdot
jautājumu, lai uzdotu jautājumus nodaļu vadītājiem un speciālistiem,
izteiktu ierosinājumus un priekšlikumus, kā arī savā e-pastā saņemtu
ātru atbildi.

l iEDZīvotājS jAutā

Skaidrs, ka vasaras laikā ir jāmaksā par karstā
ūdens cirkulāciju. Bet kāpēc mums vajag maksāt par
cirkulāciju apkures sezonā? Tā ir dubultmaksa par
vienu un to pašu pakalpojumu. Paskaidrojiet, lūdzu,
sīkāk!

Sagaidām
Ziemassvētkus

Attēlā – SIA «Preiļu saim -
nieks» darbinieki uzstāda svēt -
ku egli laukumā pie Preiļu
no vada domes.

Ziemassvētku noformē -
juma iecere realizēta SIA
«Preiļu saimnieks» gald nie -
cības darbnīcā.
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Līdz šā gada beigām ikvienai Preiļu novada
mājsaimniecībai jābūt noslēgtam līgumam 

par sadzīves atkritumu izvešanu
Līdz šā gada beigām ikvienai mājsaimniecībai Preiļu pilsētā,

ikvienai lauku viensētai, ikvienai juridiskai personai, kuras to
vēl nav paspējušas izdarīt, obligāti jānoslēdz līgums ar SIA
«Preiļu saimnieks» par cieto sadzīves atkritumu izvešanu.
Pretējā gadījumā nākamajā gadā var tikt piemērotas soda
sankcijas, informē SIA «Preiļu saimnieks» Atkritumu apsaim-
niekošanas daļā.

Lai iegūtu vairāk informācijas par līgumu slēgšanu,
sazinieties ar SIA «Preiļu saimnieks» Atkritumu apsaimniekošanas
daļas vadītāju Vinetu Igolnieci pa tel. 29420721.
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remontdarbi daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās

Darbi vēl ritēs

Daudzdzīvokļu mājas Rēzeknes ielā 30 mājas
vecā kais Ilgonis Skrivļa: «Vasaras sākumā rīkojam kop-
sapulci un izplānojam, kādi darbi vajadzīgi, visam gadam,
tad vēl arī aptaujāju iedzīvotājus. Šogad saremontējām
ieejas nojumes, uz tām jau bija sākuši augt koki un zāle,
bet kā ne kā – tā ir mājas fasāde uz ielas pusi. Domāju, ka
nākam gad vajadzētu kāpņu telpas izremontēt, ilgus gadus
re monts nav bijis. Pagrabu logi mājai ir aizmūrēti, pali -
ku šas tikai ventilācijas lūkas. Pie tām vajadzētu piebērt
ze mi un iestādīt puķes, lai lūkās atkritumus nemet. Kad lū -
kas tīrīja, tur bija beigti kaķi, plastmasas pudeles, papīri,
un gribas, lai tas vairs neatkārtotos.

Aizeju uz «Preiļu saimnieku» pie valdes priekšsēdētāja
Jāņa Mūrnieka un visu par remontdarbiem sarunājam.
Darbi notiek, domāju, ka tā ritēs arī uz priekšu. Visiem
vēlu labu veselību un lai ražīgs Jaunais gads!»

kāpņutelpās ienākt prieks!

Daudzdzīvokļu mājas Daugavpils ielā 70 iedzīvotāja
Lūcija Smane: «Man nepatīk «bezkārtība», un paldies
Jānim Mūrniekam, paldies Antoņinai Krasnopjoro -
vai, ka tas ir beidzies! Šajā mājā dzīvoju četrpadsmit
gadus, un šeit nekas nebija darīts. Kāpņu telpas bija ša-
usmīgā stā vok lī. Vācu iedzīvotāju parakstus par remontu,
viņi parakstījās, kaut neticēja, ka vispār kaut kas notiks,
bet sapņi piepildījās! Visas kāpņu telpas mums ir vie -
nā krāsā – tā lēma iedzīvotāji. Reizē mums uzstādīti
elektrības sensori, jaunas pastkastītes, durvis, saremontēti
ieejas lieveņi – prieks ienākt mājā! Pirms tam mums 
saremontēti balkoni, citam bija palikusi tikai viena
loksne, citam divas – re dzē ju, ka kaut kas taču ir jādara!
Paldies «Preiļu saimniekam», ka man tas izdevās! Tagad
iedzī votāji saka paldies, ka mājā varam dzīvot kā
normāli cilvēki.

Jaunajā gadā visiem vēlu stipru veselību – būs vese -
lība, būs arī viss pārējais. Mūsu mājā dzīvo daudz pen -
sionāru, saprotu, ka viņiem ir grūti. Gan nāks arī labāki
gadi, pati visu mūžu esmu optimiste. Galvenais būt pa -
šam labam, tad arī visi apkārtējie būs labi.»

uzlabots mājas vizuālais izskats 
un sakārtots pagrabs

Daudzdzīvokļu mājas Saltupes ielā 5 mājas vecākā
Lilita Staškeviča: «Pagaidām vēl grūti novērtēt mājas
cokola siltināšanas ieguvumus, īsta ziema vēl nav bijusi.
Protams, ka tagad ir skaistāk, un ceram, ka būs arī citi
ieguvumi. Pagrabā saglabājas astoņi grādi pēc Celsija,
domāju, ka tā ir telpai atbilstoša temperatūra. Jaunajā
gadā mājas iedzīvotājiem vēlu veselību, labklājību, mie -
ru un saticību!»

Cienījamie māju vecākie!
SIA «Preiļu saimnieks» Remontu un celtniecības daļa aicina Jūs līdz gada beigām iesniegt priekšlikumus, kādus remontdarbus nākamgad

nepieciešams veikt mājas apsaimniekošanas līdzekļu ietvaros.
Priekšlikumus iesnieguma formā var iesniegt SIA «Preiļu saimnieks» Liepu ielā 2 pie sekretāres.

SIA «Preiļu saimnieks» Remontu un celtniecības daļa saskaņā ar mājas vecāko
vai dzīvokļu īpašnieku vairākuma ierosinājumiem apsaimniekošanas līdzekļu
ietvaros daudzdzīvokļu mājās veic dažādus remontdarbus.

SIA «Preiļu saimnieks» Remontu un celtniecības daļas vadītāja Antoņina
Krasnopjorova informē, ka līdz gada beigām plānots kosmētiskais remonts Liepu ielas
1. mājas 2. sekcijas kāpņu telpā un PVC logu maiņa un logu ailu apdare N. Rancāna
ielas 4. mājas kāpņutelpās.

SIA «Preiļu saimnieks» apsaimniekotajās daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās apsaim-

niekošanas maksa ir noteikta 38 eirocenti par kvadrātmetru. Vadoties pēc dzīvokļu
īpašnieku kopības vairākuma lēmuma, par uzkrātajiem līdzekļiem SIA «Preiļu
saimnieks» remontu un celtniecības daļa veic nepieciešamos remontdarbus.

Dzīvokļu īpašniekus aicinām izturēties saudzīgi pret kopīpašumu, saudzīgi atvērt
un aizvērt durvis, nebojāt apgaismes ķermeņus un slēdžus, rūpēties par tīrību kāpņu
telpās. Paldies aktīvajiem māju vecākajiem! 

Tikai darbojoties savstarpējā cieņā un sapratnē iespējama veiksmīga daudzdzīvokļu
dzīvojamo māju apsaimniekošana.

2014. gadā (janvāris–novembris) paveiktie remontdarbi 
SiA «Preiļu saimnieks» apsaimniekotajās daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās
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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: Ine se Ðòep ste,
tel. 26543047, e-pasts: ine se. snep ste@pre ili.lv

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

Cienījamie klienti!
Ja Jums ir noslēgts līgums ar SIA «Preiļu saimnieks»,

par atkritumu izvešanu divas reizes mēnesī, tad Jūsu
konteiners 2015. gadā tiks izvests atbilstoši grafikam. 

Ja noslēgtajā līgumā ir paredzēta atkritumu izvešana
vienu reizi mēnesī, tad Preiļu pilsētā konteiners tiks iz -
vests katra mēneša beigu datumos, bet Preiļu novada lau -
ku teritorijās (izņemot Saunu) – mēneša vidus datumos.
Atbilstošos datumus skatiet grafikos.

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

Neaizmirstiet, ka atkritumu konteineru izvešanas die -
nā tiem ir jāatrodas pie vārtiņiem!

Jāatceras, ka 240 litru sadzīves atkritumu konteineri
nav piemēroti lielgabarīta atkritumiem, tādēļ, piemēram,
veco mēbeļu un nolietotas sadzīves tehnikas izvešana jā-
piesaka atsevišķi. Ja mājās sakrājies daudz atkārtotai
pārstrādei derīgu sadzīves atkritumu (makulatūra, logu
un pudeļu stikls, plastmasas iepakojums, dienasgaismas
lam pas u.c.), arī šādos gadījumos jāpiesaka to atsevišķa
izve šana vai pašiem tie jānogādā Atkritumu šķirošanas
lauku mā Rīgas ielā 4, kur tos pieņemam bez papildu sa-
maksas.

Vineta Igolniece,  SIA «Preiļu saimnieks» 
Atkritumu  apsaimniekošanas daļas vadītāja

Cieto sadzīves atkritumu izvešanas grafiki 
privātmājām 2015. gadā

SIA «Preiļu saimnieks» Atkritu mu
apsaimniekošanas daļas vadītāja  Vineta
Igolniece aicina cilvēkus svi  nēt svētkus
videi draudzīgā veidā un šķirot atkritu-
mus. 

Papīra, kartona, stikla un plastma -
sas pudeļu iepa kojums tiks pārstrādāts,
ja vien to iemetīsiet atbilstošajos atkri-
tumu konteineros vai atvedīsiet uz At-
kritumu šķi rošanas laukumu Preiļos,
Rīgas ielā 4.

Ja Ziemassvētku vecītis šogad bijis
sevišķi dāsns un atnesis kādu jaunu
elektropreci, tad vecā sadzīves ierīce
obligāti jānogādā nolietotās sa dzīves
elektronikas nodo šanas punktā Preiļos,
Mehanizatoru ielā 1. Televizori, mūzikas
centri, veļas mazgājamās ma šīnas, le-
dusskapji un citas sadzīves tehnikas ie-
rīces tiek pieskaitītas bīsta mo atkritumu
gru pai, jo satur videi un cilvēkam kai -
tīgas vielas, tādēļ vienīgais pareizais to
utilizēšanas veids ir atkārtota pārstrāde. 

Jaunajā gadā saudzēsim sevi, ap-
kārtējos un vidi, kurā dzīvojam!

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

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

Preiļu pilsētas (izņemot Saunu)

PrEiļu PiLSĒtA

Aglonas, Celtnieku, Dārzu, Jaunā, Jelgavas, Kal -
na, Kosmonautu, Lauku, Lāčplēša, Liepu, Miera, 
A. Paulāna, Pils, Rēzeknes, Rožu, Saules, Sporta, Tirdz-
niecības, Valmieras, Ventspils, Viļānu un Ziedu iela

Saunas pagasts

* 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

Atpūtas, Bauskas, Brīvības, Bērzu, Cēsu, Čakstes,
Daugavpils, Kurzemes, Latgales, Liepājas, Līvānu,
Ludzas, Nākotnes, Pļaviņu, Skolas, Talsu, A.Upīša,
Varakļānu, Vidzemes, Zaļā iela un Raiņa bulvāris

vārkavas novads

Svētkos jāatceras par videi draudzīgu atkritumu šķirošanu

Gada nogalē, svinot Ziemassvētkus un sagaidot Jauno gadu, vairāk
iepērkamies, gatavojam maltītes, saņemam dāvanas, rezultātā radām
daudz vairāk sadzīves atkritumu nekā parasti. Ka atkritumu
daudzums šajā laikā krietni palielinās, ik gadu līdz šim pārliecinājusies
SIA «Preiļu saimnieks» Atkritumu apsaimniekošanas daļa. 

SiA «Preiļu saimnieks»
janvārī pārcelta darba diena

SIA «Preiļu saimnieks» informē, ka pamatojoties
uz Latvijas Republikas Ministru kabineta rīkojumu
Nr. 245, darba diena no piektdienas, 2015. gada 
2. janvāra, tiek pārcelta uz sestdienu, 2015. gada
10. janvāri.
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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


