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13. decembra pēcpusdienā
ar dziesmām, dejām un rotaļām
tika iedegta lielā Ziemassvētku
egle pilsētas centrālajā laukumā. 

Šogad pilsētā Ziemassvētku
noskaņu ienes divas egles – cen-
trālajā pilsētas laukumā un pie
Preiļu novada domes. Lielo Zie-
massvētku egļu izraudzīšanās un
uzstādīšana ir viens no atbildīgā-
kajiem SIA «Preiļu saimnieks»
Komunālās nodaļas pienāku -
miem gada nogalē. Egles noskatīja
SIA «Preiļu saimnieks» valdes
priekšsēdētājs Jānis Mūrnieks
un Komunālās nodaļas vadītāja
Zenta Igolniece.

Egle, kas uzstā dīta laukumā
pie novada domes, auga valsts
mežā Preiļu pagastā. Savukārt
centrālā laukuma skaisto un kuplo
egli, par kuru saņemti vien atzinīgi
vārdi, pilsētai uzdāvināja Pelēču
pagasta Ozoldārza saimnieks El-
mārs Skuķis, par to viņam īpašs
paldies!

Svētku sajūtu pilsētā ienes ne
tikai izrotātās egles, bet arī atbil-
stošs svētku noformējums, kura
idejas autore ir Lidija Ceriņa.
Pilsētas rotāšanā lielākoties izman -
toti esošie rotājumi ar jaunu, ra -
došu pieeju, bet jauns akcents ir
sniegavīri pie galvenās egles.

Galvenās pilsētas egles iedeg -
šanas pasākumā Preiļu novada
Kul tūras centrs atgādināja par pa -
kava kā gada nogales laimes ta-
lismana simbolisko nozīmi. Preiļu
novada domes priekšsēdētāja Ma -
ru ta Plivda svētku gaidīšanas
lai  kā mudināja atcerēties par trim
mūžīgajām pamatvērtībām: ticī -
bu, cerību un mīlestību, un vēlēja
do māt gaišas domas un teikt gai -
šus vārdus. Ar svētku priekšne-

sumiem klātesošos priecēja PA-
KAC dziedošie jaunieši, deju ko -
pas «Gaida» un «Dancari», PII
«Pasaciņa» audzēkņi, Preiļu Valsts
ģimnāzijas un Preiļu 2. vidusskolas
skolēni, Bērnu un jauniešu centra
popgrupa «Lāsītes» un deju grupa
«Elīzīte».

Svētki mūsu sirdīs var ienākt
tikai tad, ja paši atveram tiem ce ļu,
tādēļ liels paldies visiem, kuri pie -
dalās svētku noskaņas radīšanā!

IIeeddeeggttaa  ZZiieemmaassssvvēēttkkuu  eeggllee

ŠA jĀ Nu mu rĀ LASIET:
‚ maksājums par siltumenerģiju novembra norēķinu periodā;
‚ īpašumtiesības jāreģistrē zemesgrāmatā;
‚ 2015. gada remontdarbi daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās;
‚ pirmās vētras bez lieliem postījumiem;
‚ atkritumu izvešanas grafiki 2016. gadam.

Nākamgad namu 
apsaimniekošanas maksa būs aplikta

ar pievienotās vērtības nodokli
No 2016. gada 1. jūlija paredzēta pievienotās vērtības no -

dokļa (PVN) 21 % apmērā piemērošana dzīvojamo māju pār-
valdīšanai.

SIA «Preiļu saimnieks» apsaimniekošanas maksu pārvaldītajās
daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās neplāno palielināt – apsaimnieko -
šanas maksa joprojām saglabāsies 0,384 eiro par vienu kvadrātmetru,
taču kopā ar PVN 21 % apmērā turpmāk būs jāmaksā 0,46 eiro par
vienu kvadrātmetru. Piemēram, ja šobrīd mājsaimniecībai par 50
kvadrātmetrus lielu dzīvokli apsaimniekošanas maksa ir 19,20 eiro
mēnesī, tad pēc PVN likmes piemērošanas ik mēnesi būs jāmaksā
par gandrīz 4 eiro vairāk.  

Apsaimniekošanas līgumā, kas noslēgts starp dzīvokļa īpašnieku
un mājas pārvaldnieku SIA «Preiļu saimnieks» noteikts: ja Latvijas
Republikā stājas spēkā jauni nodokļi vai arī saskaņā ar Latvijas Re-
publikā spēkā esošo likumdošanu mainās PVN likme, tad maksājumi
tiek palielināti vai samazināti par noteikto nodokļa apmēru, at -
sevišķi nebrīdinot dzīvokļa īpašnieku. 

SIA «Preiļu saimnieks» decembrī par vienu stundu 
saīsinātas divas darba dienas

SIA «Preiļu saimnieks» informē, ka 23. un 30. decembrī darba laiks būs no 8.00 līdz 16.00 (ar
pusdienu pārtraukumu no plkst. 12.00 līdz 13.00), savukārt Komunālo maksājumu norēķinu daļa
klientus apkalpos no plkst. 8.30 līdz 16.30 (ar pusdienu pārtraukumu no plkst. 13.00 līdz 14.00).

Šai naktī zvaigznes snieg 
Balts zvaigžņu sniegputenis.
Tās zvaigžņu sējējs
zemes tumsā kaisa,
lai visiem tiek –
lai katram sava zvaigzne.

(Elza Ķezbere.)

Pateicoties par sadarbību,
vēlam gaišus ceļus Ziemassvētku

brīnumam un Jaunā gada cerībām!
SIA «Preiļu saimnieks» kolektīva vārdā valdes

priekšsēdis Jānis Mūrnieks
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SIA «Preiļu saimnieks» Sil-
tuma un ūdens apgādes nodaļas
vadītājs Vladimirs Haritonovs
iepazīstina ar apkopotajiem da-
tiem par siltumenerģijas maksu
Preiļu daudzdzīvokļu dzīvojamās
mājās šā gada novembra norē-
ķinu periodā. Šā gada novembrī
AS «Latvijas Gāze» noteiktā
dabas gāzes tirdzniecības cena
ir 206,32 EUR par tūkstoš nor-
mālkubikmetriem – tāda pati da -
bas gāzes cena bija arī šā gada
oktobrī, līdz ar to arī kopējais
siltumenerģijas tarifs ir sagla-
bājies tāds pats – 54,40 EUR/
MWh bez PVN.

Saskaņā ar Siltumapgādes da -
ļas apkopoto informāciju, vidējā
maksa par apkurināmās platības
vienu kvadrātmetru iedzīvotājiem,
kuri siltumenerģiju saņem no Lie -

pu, Celtnieku un Pils ielu katlu-
mājām, novembrī ir 0,923 EUR/m2

ar PVN, bet siera rūpnīcas mikro -
rajona iedzīvotājiem 0,99 EUR/m2

ar PVN. Apskatot katras katlumā -

jas apkalpojošās teritorijas atseviš -
ķi, vidējā maksa par apkuri novemb -
rī ir šāda: Liepu ielas katlumāja –
0,868 EUR/m², Pils ielas katlumāja –
1,2 EUR/m², Celtnieku ielas kat-

lumāja – 1,011 EUR/m² (ar PVN).
Šā gada novembra norēķinu

periods ir 30 dienas (no 28.10.2015.
līdz 26.11.2015.). Šajā periodā
vi dē jā gaisa temperatūra bija plus

3,52 grādi pēc Celsija skalas. Šā-
gada novembra apkures norēķinu
periods visādā ziņā ir bijis diezgan
līdzīgs pērnā gada novembra no-
rēķinu periodam (skat. tabulu).

maksa par siltumenerģiju Preiļu daudzdzīvokļu
mājās novembra norēķinu periodā

Novembra beigās uzsniga
pir mais sniegs, īsu brīdi radī-
dams īstas ziemas sajūtu. Lai
arī vēl iztika bez lielām kupe-
nām, SIA «Preiļu saimnieks»
Komunāla jai nodaļai bija jā-
ķeras pie gā jēju celiņu tīrīšanas. 

Ja rītos sāks veidoties apledo -
jums, tad gājē ju celiņi tiks kaisīti
ar sāls un smilts maisījumu, kurš
jau ir sagādāts. 

SIA «Preiļu saimnieks» dar-
binieki to cenšas paveikt līdz
pulks ten astoņiem, lai cilvēki va -

rētu do  ties uz darbu, pa notīrī -
tiem trotuāriem nebaidoties pa -
slī dēt.

Arī šoziem pilsētas ielu (iz-
ņemot tranzītielas) tīrī šana ir SIA
«Prei ļu saim nieks» Komunālās
no daļas pārziņā.īpašumtiesībām jābūt reģistrētām

zemesgrāmatā
Īpašumtiesības ir nodibinātas, pamatojoties uz ierakstu ze-

mesgrāmatā, atgādina SIA «Preiļu saimnieks» jurista palīgs
Irēna Rancāne. Kamēr īpašuma tiesības nav nostiprinātas ze-
mesgrāmatā, īpašuma valdītājam un lietotājam nav tiesību īpa -
šumu izīrēt, ieķīlāt vai apgrūtināt ar tiesībām – dažkārt praksē
nācies saskarties ar gadījumiem, kad personas, kurām tādu
tiesību nav, cenšas īpašumu pārdot vai izīrēt. 

Pamatojoties uz Zemesgrāmatu likuma 1. pantu zemesgrāmatās
ieraksta nekustamus īpašumus un nostiprina ar tiem saistītās tie sī -
bas. Zemesgrāmatas ir visiem pieejamas, un to ierakstiem ir publis -
ka ticamība. Nekustamo īpašumu ierakstīšana un lietu tiesību no-
stiprināšana ir obligāta. Likuma Par nekustamā īpašuma ierakstīšanu
zemesgrāmatās 3. pantā noteikts, ka nekustamais īpašums zemes -
grāmatā ierakstāms, pamatojoties uz dokumentu, kas apliecina ne-
kustamā īpašuma tiesisku iegūšanu. 

Ja persona laikus nevēršas zemesgrāmatu nodaļā īpašuma tie -
sību nostiprināšanai, valsts nodevas apmērs tiek palielināts. Minist -
ru kabineta noteikumos Nr. 1250 «Noteikumi par valsts nodevu par
īpašuma tiesību un ķīlas nostiprināšanu zemesgrāmatā» noteikts:
valsts nodevu par īpašuma tiesību nostiprināšanu zemesgrāmatā
nosaka, piemērojot koeficientu 1,5, ja no dienas, kad parakstīts do-
kuments, kas apliecina nostiprināmās tiesības, vai tādas atzīmes
dzēšanas, kas kavē labprātīgu tiesību nostiprinājumu, pagājuši
vairāk nekā seši mēneši. Nostiprinājuma lūgumam jāpievieno arī
pierādījumi par nodevu samaksu. Tātad īpašumtiesības zemesgrāmatā
nostiprināmas tikai pēc tam, kad samaksāta valsts nodeva.

Saskaņā ar Civillikuma 864. pantu visas uz lietu gulošās nastas
un apgrūtinājumi jānes lietas īpašniekam, un saskaņā ar 994. pantu
par nekustamā īpašuma īpašnieku atzīstams tikai tas, kas par tādu
ierakstīts zemesgrāmatā. Personas pienākums laikus nostiprināt
īpašuma tiesības zemesgrāmatā izriet no Civillikuma 1. panta, kas
noteic, ka tiesības izlietojamas un pienākumi pildāmi pēc labas
ticības. 

Maksājums par cirkulāciju tiek iekasēts gan vasarā, gan arī ap -
kures sezonas laikā. Par cirkulācijas maksājuma veidošanos vasaras
periodā lielākoties ir skaidrs, bet dažkārt izskan jautājums, vai ap -
kures sezonā sanāk maksāt dubultā. Protams, ka tā nav. Iepriekš
apkures periodā maksa par cirkulāciju rēķinos bija iekļauta kopējā
apkures maksā, taču tagad siltumenerģija tiek sadalīta trīs pozīcijās:
maksa par siltumenerģiju, kas tiek patērēta apkurei, maksa par siltu-
menerģiju, kas tiek patērēta karstā ūdens uzsildīšanai un karstā ūdens
cirkulācijai. 

Cirkulācijas procesā patērētā siltumenerģija paliek mājā un pa -
augstina temperatūru dzīvokļos. Maksājums par cirkulāciju ir tikai
daļa no visai mājai pievadītā kopējā siltumenerģijas daudzuma, kas
tiek uzskaitīts pēc kopējā siltumenerģijas skaitītāja. 

Cirkulācijas izmaksas dažādās mājās ir atšķirīgas, un tās nevar
objektīvi salīdzināt, jo patēriņš ir saistīts ar katras ēkas iekšējās sis -
tēmas uzbūves īpatnībām, tehnisko stāvokli, siltuma zudumu un
kars  tā ūdens patēriņu.

Lai iedzīvotājiem dzīvokļos pastāvīgi būtu pieejams
karstais ūdens, tam visu laiku nepārtraukti ir jācir -
kulē mājas iekšējā sistēmā. Cirkulējot pa sistēmu,
ūdens atdziest, to nepārtraukti ir jāuzsilda – uzsildīšanai
patērētā siltumenerģija veido maksu par cirkulāciju.

maksa par cirkulāciju Preiļu
daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās

ZZiieemmaa  vvēē ll   kkaavvēējjaass

rotājamies Ziemassvētkiem
Attēlā: par to, lai egle tikpat skaista

un kupla, kāda tā ir  augusi mežā,
tiktu nogādāta arī uz pilsētas centrālo
laukumu, rūpējas SIA «Preiļu saim-
nieks».

d  d  d

Attēlā: SIA «Preiļu saimnieks» Ko-
munālās nodaļas darbinieki uzstāda
egli laukumā pie Preiļu novada domes.

Paldies visiem SIA «Preiļu saim-
nieks» darbiniekiem, kuri atveda uz iz-
rotāja egles un palīdzēja uzstādīt svētku
noformējumu!

d   d   d   d   d   d   d   d   d   d   d   d   d   d   d   d 
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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» apsaimniekotajās daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās apsaim-
niekošanas maksa ir noteikta 38,4 eirocenti par kvadrātmetru. Vadoties pēc dzīvokļu
īpašnieku kopības vairākuma lēmu ma, par uzkrātajiem līdzekļiem SIA «Preiļu saim -
nieks» 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.

remontdarbi daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās

2015. gadā (no janvāra līdz novembrim) paveiktie remontdarbi 
SIA «Preiļu saimnieks» apsaimniekotajās daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās

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.

vētras lielu postījumu nav nodarījušas

Decembra pirmajā pusē arī mūs sasniedza stiprs un brāzmains vējš vairāku dienu
garumā, taču būtiski postījumi nav nodarīti, informē SIA «Preiļu saimnieks» Komunālā
nodaļa. Bīstamākā situācija bija izveidojusies parkā, kur koks bija iekāries elektrības
vados, taču, sadarbojoties visiem atbildīgajiem dienestiem, šis vēja postījums ātri vien
tika novērsts. Pateicoties vēja brāzmām, vairāk darba bija sētniekiem, jo nācās vākt
sanestos gružus. Apsekojot pilsētu, daudzviet atklājās nolauzti nelieli koku zari. Parkā
vairākās vietās izgāzti koki (attēlā). 

Novembra beigās satiksmes drošībai un apkārtējām mājām bīstama liepa nozāģēta
Cēsu ielā (attēlā).

Nokaltuši, vēja aizlauzti vai kā citādi bojāti koki apdraud cilvēku dzīvību un ve se -
lību, kā arī infrastruktūras objektu, būvju un ēku izmantošanu un drošību. Tādēļ SIA
«Preiļu saimnieks» Komunālā nodaļa regulāri veic pilsētas apstādījumos augošo koku
apsekošanu. Vienlaikus tiek domāts arī par jaunu apstādījumu veidošanu ar veselīgiem
un ainavai vērtīgiem kokiem.
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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 at-
kritumu izvešanu divas reizes
mēnesī, tad Jūsu konteiners 2016.
gadā tiks izvests at bilstoši grafi-
kam. 

Ja noslēgtajā līgumā ir pare-
dzēta atkritumu izvešana vienu
reizi mēnesī, tad konteiners tiks
iz vests katra mēneša beigu datu-
mos (atbilstošos datumus skatiet
grafikos).

Ja līgumā atkritumu izvešana
ir paredzēta vai rāk nekā divas
reizes mēnesī, tad konteineru
izveša nas grafiku varat uzzināt,
zvanot pa tel. 29420721.

Neaizmirstiet, ka atkritumu
konteineru izveša nas dienā tiem
ir jāatrodas pie vārtiņiem!

Jāatceras, ka 240 litru sadzīves
atkritumu konteineri nav piemēroti
lielgabarīta atkritumiem, tā dēļ,
piemēram, veco mēbeļu un no-

lietotas sadzīves tehnikas izvešana
jāpiesaka atsevišķi. Ja mājās sa-
krājies daudz atkārtotai pārstrādei
derīgu sadzīves atkritumu (ma-
kulatūra, logu un pudeļu stikls,
plastmasas iepakojums, dienas-
gaismas lampas u.c.), arī šādos
gadījumos jāpiesaka atsevišķa to

izvešana vai pašiem tie jānogādā
Atkritumu šķirošanas lau kumā
Rīgas ielā 4, kur tos pieņemam
bez papildu samaksas.

Vineta Igolniece,
SIA «Preiļu saimnieks» 

Atkritumu apsaimniekošanas
daļas vadītāja

Es redzēju sav’ māmiņu
Pār kalniņu aizvedam;
Gana saucu, nedzirdēja,
Gan tecēju, nepanācu.

Izsakām visdziļāko līdzjūtību un skumju brīdī esam kopā 
ar Andreju Garšneku, no mātes uz mūžu atvadoties.

SIA «Preiļu saimnieks» 

Lapidary333 Blk TL
Franklin Gothic Medium Cond
Franklin Gothic Heavy
ITC Zapf Chancery

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

maksājums par atkritumu izvešanu
jāveic līdz pārskata mēneša beigām

SIA «Preiļu saimnieks» Atkritumu apsaimniekošanas daļa
saviem klientiem atgādina norēķinu kārtību: par atkritumu
izvešanu jānorēķinās līdz katra mēneša beigām. Ja maksājums
tiek kavēts, tad tiek aprēķināts līgumsods 0,1 % apmērā no
nokavētās maksājuma summas par katru nokavēto dienu.

Ja trīs mēnešus pēc kārtas netiek veikti maksājumi, SIA «Prei -
ļu saimnieks» jurista palīgs Irēna Rancāne var izsūtīt pirmstiesas
brīdinājumu, kurā lūdz uzkrāto parādu un līgumsodu (ja tāds ir)
nomaksāt viena mēneša laikā no brīdinājuma saņemšanas. Ja arī
tad netiek ievērots nomaksas termiņš, tad SIA «Preiļu saimnieks»
var celt tiesā prasības pieteikumu par parāda un līgumsoda piedziņu.

Par atkritumu izvešanu var norēķināties:
– pagastu pārvalžu kasēs:
o kasē Aizkalnes pagasta pārvaldē, Torņa ielā 5, katru darba

dienu no plkst. 12.00 līdz 13.00;
o kasē Saunas pagasta pārvaldē, Brīvības ielā 9, Prīkuļos, katru

darba dienu no plkst. 8.30 līdz 17.00 (ar pusdienu pār traukumu no
plkst. 12.30 līdz 13.00);

o Pelēču pagasta pārvaldē, Liepu ielā 6, Pelēčos, darba laikā
pieņem maksājumus par atkritumu izvešanu, kā arī slēdz līgumus.

– SIA «Preiļu saimnieks» Komunālo maksājumu norēķinu
daļā, N. Rancāna ielā 3a, Preiļos, katru darba dienu no plkst. 8.30
līdz 17.30 (ar pusdienu pārtraukumu no plkst. 13.00 līdz 14.00),
tālr. 65381382 vai 26345495, e-pasts: namu.parvalde@preili.lv;

– saņemot rēķinu savā e-pastā un pēc tam norēķinoties inter-
netbankā. Norēķinu konts: AS «SEB banka», kods: UNLALV2X026,
konts: LV30UNLA0026000609608. SIA «Preiļu saimnieks» re-
ģistrācijas Nr. 47703001720.

Maksājot internetbankā, obligāti norādiet sava rēķina numuru
un precīzu adresi!

Lai ir kāda zeltaina kļava arvien,
Kam galotnē sirdi Tu rudeņos sien,
Un pāri takām, kad sniegpārslas krīt,
Lai ir kāda roze, kas dvēselē mīt!

Sveicam apaļajā jubilejā
SIA «Preiļu saimnieks» galveno grāmatvedi 

JJeevvggeeņņii jjuu  KKuuzzņņeeccoovvuu
un siltumiekārtu apkalpošanas atslēdznieku 

VVaallēērr ii jjuu  KKii rr ii ll lloovvuu!!
Sveiciens visiem SIA «Preiļu saimnieks» 

darbiniekiem, kuri dzimuši decembrī!
SI A «Pre iļu saim nieks» ko lek tīvs

cieto sadzīves atkritumu izvešanas grafiki
privātmājām 2016. gadā

Preiļu pilsēta
Aglonas, Celtnieku, Dārzu, Jaunā, Jelgavas,

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

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

Preiļu pilsētas (izņemot Saunu)

*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

Saunas pagasts

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

Ar SIA «Preiļu saimnieks» 
var sazināties interneta vidē

Interneta vietnes preilusaimnieks.lv kreisās puses sadaļā
Uzdot jautājumu Jūs varat sazināties ar apsaimniekotāju SIA
«Preiļu saimnieks», lai uzdotu jautājumus speciālistiem, iz -
teiktu ierosinājumus un priekšlikumus, un savā e-pastā sa ņem -
tu ātru atbildi.

SIA «Preiļu saimnieks» jaunumiem var sekot līdzi sociā -
lajā tīklā twitter.com/PreiluSaimnieks, kā arī interneta vietnē
preili.lv. 
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