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Preiļi var lepoties ne tikai ar
vienmēr sakopto pilsētas centru
un sabiedriskajām teritorijām,
bet arī ar tīrību un kārtību daudz -
dzīvokļu dzīvojamo māju mik-
rorajonos, un tas ir SIA «Preiļu
saimnieks» Komunālās nodaļas
darbinieku un sētnieku apzinīgi
pildīto pienākumu uzskatāms
rezultāts. Viena no šādām dar-
biniecēm ir Viļānu ielas daudz-
dzīvokļu dzīvojamo māju teri-
torijas sētniece Ludmila Ivanova.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Sētniece Ludmila Ivanova kopj
piegulošo teritoriju pie daudz -
dzī vokļu dzīvojamām mājām Vi-
ļānu ielā 2, 4 un 6, Kooperatīva
ielā 2, kā arī Rēzeknes ielā gar
privātmājām.  Teritorija ir diez -
gan apjo mīga, un darba netrūkst.
Šīm teritorijām viņa ir sētniece
jau piek to gadu. Ludmila Ivanova
uzskata, ka te dzīvo kulturāli cil-
vēki, kuri nepiegružo, kur paga -
dās. Ja arī ga dās, ka vējš izpūš
kādam bērnam no rokām saldē -
juma papīriņu, sēt nieces skatīju -
mā tas nav nekas traģisks. «Šeit
ir klusi un mierīgi. Ar savu darbu
un teritoriju esmu apmierināta,»
atzīst Ludmila Ivanova.

Sētnieka darbs prasa fizisko iz -
turību un ne vienmēr var iekļauties
noteiktajās darba stundās. Astoņu
stundu darba diena sākas sešos

no rīta, tad seko pusdienu pārtrau -
kums, un jāatsāk strādāt pēcpus-
dienā. 

Sevišķi ziemas rītos daudzreiz
nākas darbu sākt daudz agrāk, lai
sniegu paspētu notīrīt laikus.
Ludmila Ivanova piebilst, ka arī
rudens ar lielajām lapu kaudzēm
ir ļoti grūts gadalaiks, bet vispa-
tīkamākā viņai šķiet vasara. 

Patīkamu darba atmosfēru ra -

da SIA «Preiļu saimnieks» Ko-
munālās nodaļas vadītājas Zentas
Igolnie ces un dārznieces Veltas
Kodo res pre timnākošā attieksme.
Viņas vien mēr ir pieejamas un
palīdz atrisināt jebkuru jautājumu. 

Sētnieka darbu bieži vien uztve -
ram kā pašu par sevi saprotamu,
nepaturot prātā, ka tas ir konkrēts
cilvēks ar savu iekšējo pasauli, ku -
ra darbs pelna cieņu un pateicību. 

Daudzdzīvokļu mājā Liepu ielā 12 tiek
veikts kāpņu telpu kosmētiskais remonts

SIA «Preiļu saimnieks» Re-
montu un celtniecības daļas dar -
binieki veic kāpņu telpu kos -
mē tis ko remontu Liepu ielas
12. mājā.

Dzīvokļu īpašnieku biedrības
«Liepu ielas 12» valdes loceklis
Igors Kolosovs pastāstīja, ka mā -
 jas apsaimniekošanu veic SIA
«Preiļu saimnieks», un par uzkrā -
tajiem apsaimniekošanas līdzek-
ļiem kāpņu telpās tiek veikts
kosmētiskais remonts. Māja celta
1976. gadā, un kosmētiskais re-
monts nav bijis ļoti, ļoti sen, tā -
pēc iedzīvotāji to ļoti, ļoti gaidī -
juši. Pie reizes kāpņu telpās tiks
uzstādīti kustības sensori un arī
jaunas pastkastītes. Igors Kolosovs
norāda, ka tuvākā nākotnē tiek
plānota karstā ūdens cauruļu no-
maiņa pagrabtelpās. 

Uzlabot savu dzīvesvidi vēlas
visi, taču ar to vien ir par maz –
svarīgi pašiem uzņemties inicia -
tīvu un aktīvi darboties, lai vēlmes
realizētu.  Liepu ielas 12. māja ir
viena no pirmajām Preiļos reno-
vētajām mājām. 2012. gadā silti-
nāšanas rezultātā ēka ieguva pie-
vilcīgu vizuālo izskatu, un, kā tas
pierādījies, iedzīvotājiem ir ma -
zāk jāmaksā par apkuri. Igors Ko -
losovs gan norāda, ka apkures
maksājumu lielā mērā ietekmē
iedzīvotāju paradumi. Renovāci -

jas laikā dzīvokļos pie radiatoriem
uzstādīti individuālie siltumskai-
tītāji (alokatori) un siltuma patēriņa
regulatori, kas iemītniekiem ļauj
kontrolēt siltumu telpās, to paze-
minot vai paaugstinot, un tā iz-
vēloties sev piemērotu komforta
līmeni. Praksē gan apliecinājies,
ka sistēmas regulēšanas iespēju
vieni izmanto vairāk, citi mazāk. 

SIA «Preiļu saimnieks» mudina
iedzīvotājus iesaistīties māju sil-
tināšanas programmā, jo tā ir vis -
efektīvākais veids, kā samazināt
apkures maksājumus. Preiļu no-
vada dome siltināšanas program-
mas dalībniekiem sniedz atbalstu,

sedzot energoaudita izdevumus.
Daudzdzīvokļu māja ir visu

dzīvokļu īpašnieku kolektīva at-
bildība. Daudzdzīvokļu māju ie-
dzīvotājus aicinām izturēties sau -
dzīgi pret kopīpašumu, saudzīgi
atvērt un aizvērt durvis, nebojāt
apgaismes ķermeņus un slēdžus,
rūpēties par kārtību kāpņu telpās.
Paldies aktīvajiem māju vecāka-
jiem! Tikai darbojoties savstarpējā
cieņā un sapratnē iespējama veik-
smīga daudzdzīvokļu dzīvojamo
māju apsaimniekošana. SIA «Preiļu
saimnieks» dzīvokļu īpašniekiem
mājokļu apsaimniekošanā vienmēr
palīdzēs atrast labāko risinājumu. 

Tīri un sakopti mikrorajoni 
ir sētnieku darba nopelns

ŠA jĀ nU MU rĀ LASIET:
‚ laiks siltumtaupīšanas pasākumiem;
‚ parādu problēma joprojām aktuāla;
‚ pilsētas labiekārtošanas darbi;
‚ atkritumi ietekmē ekosistēmu un veselību.

Viļānu ielas sētniece Ludmila Ivanova.

Komunālo pakalpojumu rēķinus 
var apmaksāt SIA «Maxima» veikalu kasēs

Ejot līdzi laikam un domājot par klientu ērtībām, sākot ar
šāgada 15. jūniju, SIA «Preiļu saimnieks» saviem klientiem pie -
dāvā iespēju komunālo pakalpojumu rēķinus apmaksāt SIA «Ma -
xima» veikalu kasēs. 

SIA «Preiļu saimnieks» ar SIA «Maxima» ir noslēgušas līgu -
mu par komunālo maksājumu iekasēšanu. Par komunālajiem pa-
kalpojumiem var norēķināties jebkurā SIA «Maxima» veikalā, uz -
rā dot SIA «Preiļu saimnieks» rēķinu ar svītrukodu. Šādus rēķinus
SIA «Preiļu saimnieks» nodrošina no šāgada 1. jūnija, un svītru -
kods atrodas rēķina vidusdaļā. 

Komunālo pakalpojumu rēķinus var saņemt savā e-pastā (pie sa -
kot šo pakalpojumu Komunālo maksājumu norēķinu daļā, N. Ran -
cāna ielā 3a, Preiļos) vai klientu informatīvajā sistēmā WebNams.

Apmaksājot komunālo pakalpojumu rēķinu SIA «Maxima»
veikalos, komisijas maksa ir noteikta 0,50 EUR.

Ūdens skaitītāju rādījumus 
var paziņot dažādos veidos

Pastāv vairākas iespējas, kā SIA «Preiļu saimnieks» klienti
var paziņot ūdens skaitītāja rādījumus:

– īpaši aicinām izmantot elektronisko norēķinu sistēmu WEBNams –
šeit var ievadīt individuālo aukstā un karstā ūdens pa tēriņa skaitītāju
ikmēneša rādījumus, kā arī sekot līdzi rādījumu vēs turei un apskatīt
pēdējā gada rēķinu apmaksu summu.

UZMANĪBU! Aukstā un karstā ūdens patēriņa skaitītāju rādīju -
mus var nolasīt līdz mēneša beigām, bet sistēmā tos var ievadīt ne
ātrāk kā pēc katra mēneša 15. datuma.

Ūdens patēriņa skaitītāju rādījumi jāievada katru mēnesi regu lā -
ri, bet tajos mēnešos, kad ūdens patēriņa nav bijis, ļoti svarīgi ir atkār -
toti ievadīt iepriekšējos rādījumus. (Ja nav tikuši ievadīti vispār, tad
datorsistēma maksājuma summu aprēķinās automātiski pēc vidējā
ūdens patēriņa.)

– ūdens patēriņa skaitītāju rādījumus var paziņot, rakstot uz e-
pastu: namu.parvalde@preili.lv;

– klātienē Komunālo maksājumu norēķinu daļā (N. Rancāna ielā
3a, Preiļos);

– zvanot pa tālruni 65381382 vai 26345495.  
Ūdens patēriņa skaitītāju rādījumu iesniegšana ir dzīvokļa īpaš -

nieka pienākums, tādēļ aicinām pret to izturēties atbildīgi!
Uzmanību!

Maksājumi par apsaimniekošanu, sadzīves atkritumu izvešanu
un ūdeni, ja nav uzstādīts ūdens patēriņa skaitītājs, tiek aprēķināti par
pašreizējo mēnesi. Savukārt par iepriekšējo mēnesi tiek aprēķināti
maksājumi par elektroenerģiju koplietošanas telpās, siltumenerģiju
karstā ūdens uzsildīšanai un apkurei, par patērēto auksto ūdeni un
kanalizāciju, ja ir uzstādīts ūdens patēriņa skaitītājs. Maksājumi par
komunālajiem pakalpojumiem jāveic līdz pārskata mēneša beigām.
Maksājumu kavēšanas gadījumā tiek aprēķināts līgumsods.

Pieteikties rēķina saņemšanai e-pastā var, griežoties ar iesniegumu
Komunālo maksājumu norēķinu daļā (N. Rancāna ielā 3a, Preiļos).
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Saimnieka Vârds

Daudzdzīvokļu dzīvoja-
mo ēku energoefektivitātes
paaugstināšana ir viens no
pēdējo gadu aktuālākajiem
jautājumiem. Vasara ir pie-
mērotākais laiks, kad daudz-
dzīvokļu dzīvojamām mā-
jām veikt dažādus pasāku-
mus, lai nākamajā apkures
sezonā siltumenerģija tiktu
lietota efektīvi un maksājumi
par apkuri būtu mazāki.

Aizvadītās apkures sezo -
nas ir apliecinājušas, ka Prei -
ļos renovētajās mājās apkures
maksājumi ir pat uz pusi ma-

zāki nekā mājās, kurās nav
veikti nekādi energotaupī ša -
nas pasākumi. Siltumener ģi -
jas tarifs visām mājām ir vie-
nāds, bet mazāk maksā silti-
nātās mājas, jo tām ir ma -
zāks siltumenerģijas patēriņš.  

Dažkārt dzīvokļu īpašnie -
ki nespēj vienoties par reno-
vācijas procesa uzsākšanu,
šauboties, vai tas būs finan -
siāli izdevīgi un vai sākt tik
apjomīgus būvdarbus mājai
nav pārāk riskanti, taču jau
nosiltināto māju piemēri ap-
liecina, ka tas nav nekas ne-

iespējams. Daudzdzīvokļu
mājas gadu no gada kļūst ve-
cākas, to konstruktīvais stā-
voklis arvien pasliktinās, un
siltumenerģijas zudums pa-
lielinās, līdz ar to arī apkures
maksājums. Tādēļ ikvienas
mājas dzīvokļu īpašniekiem,
ieklausoties nozares ekspertos,
būtu jāizvērtē, kādi siltum-
taupīšanas pasākumi būtu ne-
pieciešami viņu mājai.

Šāgada maijā Liepājā sā-
kušies siltināšanas būvdarbi
pirmajai mājai, izmantojot
jauno daudzdzīvokļu dzīvo-

jamo māju energoefektivitātes
valsts atbalsta programmu,
ko īsteno ALTUM ar Eiropas
Savienības fondu finansējumu.
Kopumā programmā ir sa-
ņemti 142 māju pieteikumi,
tai skaitā 70 mājas ir saņē-
mušas atļauju sākt gatavoties
būvdarbiem. ALTUM aicina
iedzīvotājus pieteikties māju
atjaunošanai vēl aktīvāk, lai
pieejamos ES fondu finanšu
resursus sekmīgi izmantotu
savas dzīves telpas uzlaboša-
nai.

Laiks siltumtaupīšanas pasākumiem

Kaut gan vasaras mēnešos SIA «Prei -
ļu saimnieks» klienti iespēju robežās cen -
šas nomaksāt uzkrātos parādus, daļai
klientu parādu problēma joprojām ir
aktuāla. 

Dzīvokļa īpašuma likumā noteikts, ka
dzīvokļa īpašniekam ir pienākums segt
dzīvojamās mājas pārvaldīšanas izdevu -
mus, norēķināties par saņemtajiem pakal-
pojumiem, kas saistīti ar dzīvokļa īpašuma
lietošanu (piemēram, apkure, aukstais
ūdens, kanalizācija, sadzīves atkritumu iz-
vešana), piedalīties dzīvojamās mājas pār-
valdīšanā, pildīt dzīvokļu īpašnieku kopī -
bas pieņemtos lēmumus. Dzīvokļa īpaš -
nieks atbilstoši viņa dzīvokļa īpašumā ie-

tilpstošās kopīpašuma domājamās daļas
apmēram sedz uz dzīvokļu īpašnieku ko -
pības lēmuma pamata noteiktos izdevumus
obligāti veicamo dzīvojamās mājas pār-
valdīšanas darbību veikšanai, kā arī dzī -
vokļu īpašnieku kopības noteikto atlīdzību
pārvaldniekam par dzīvojamās mājas pār-
valdīšanu, ja tāda paredzēta dzīvojamās
mājas pārvaldīšanas līgumā.

Taču dzīvokļa īpašnieks neatbild par
cita dzīvokļa īpašnieka parādiem. Nav pa-
mata uzskatīt, ka «maksātāji maksā arī par
nemaksātājiem», jo dzīvokļa īpašnieku star -
pā nepastāv solidārā atbildība – katrs dzī -
vokļa īpašnieks atbild tikai par tām sais -
tībām, ko pats uzņēmies. 

Dzīvokļa īpašnieka veidotos uzkrājumus,
piemēram, mājas remontam, pārvaldnie -
kam nav tiesību izmantot cita dzīvokļa
īpašnieka parādu segšanai vai kādu citu
neizpildītu saistību izpildei. Vienīgais iz-
ņēmums tam ir, ja paši dzīvokļu īpašnieki
kopsapulcē nolemj mājas remontam uzkrāto
naudu izmantot citu dzīvokļa īpašnieku
parādu segšanai. 

Vēl viens mīts, ko nācies dzirdēt, ir
«jo vairāk parādnieku, jo lielāki komunālo
pakalpojumu rēķini». Patiesībā tā nav, un
neviens nemaksā par sava kaimiņa radīta -
jiem parādiem, jo to liedz siltumenerģijas
apgādes pakalpojumu tarifu aprēķināšanas
metodika, kas noteic, ka siltumenerģijas
tarifos nedrīkst iekļaut uzkrājumus no šau -
bīgiem debitoru parādiem. Šo metodiku ir
izstrādājusi neatkarīga valsts institūcija
Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas ko-
misija, un tā seko, lai šī metodika tiktu ie-
vērota. Metodikā noteikts, ka tarifa projektā
neietver izmaksas debitoriem (uzkrājumus
šaubīgo debitoru veidošanai).

Saskaņā ar dzīvokļa īpašuma likumu,
ja dzīvokļa īpašniekam zaudējumu segšanai
nav citas mantas, Civilprocesa likumā no-
teiktajā kārtībā var vērst piedziņu uz dzī -
vokļa īpašumu, vienlaikus izliekot dzīvokļa
īpašnieku, viņa ģimenes locekļus un citas
dzīvokļa īpašumā iemitinātās personas.

Komunālo maksājumu norēķinu daļā
(N. Rancāna ielā 3a, Preiļos, Preiļu no -
vadā) pie jurista palīga ir iespējams no -
slēgt vienošanos par parāda un līgumsoda
atmaksu. Noslēdzot šādu vienošanos, SIA
«Preiļu saimnieks» var sastādīt uzkrātā
parāda un līgumsoda atmaksas grafiku (pa
daļām). Taču, ja klients neveic maksājumus
pēc sastādītā grafika, SIA «Preiļu saim -
nieks» pēc diviem mēnešiem atjauno lī-
gumsoda aprēķinu, kā arī sniedz prasību

tiesā par parāda un līgumsoda piedziņu.
Pēc tiesas sprieduma stāšanās spēkā vai
pēc tiesas lēmuma viena mēneša laikā pa-
rādniekam ir iespēja labprātīgi norēķināties
Komunālo maksājumu norēķinu daļā vai
ierasties pie SIA «Preiļu saimnieks» jurista
palīga un noslēgt vienošanos par saistību
izpildi pa daļām. Ja to neizdara viena mē -
neša laikā, SIA «Preiļu saimnieks» nodod
zvērinātam tiesu izpildītājam tiesas sprie-
dumu vai lēmumu piespiedu piedziņai. 

Ja gadījumā prasība pret nemaksātāju
ir iesniegta par parāda un līgumsoda pie-
dziņu, parādniekam ir iespēja līdz tiesas
dienai nomaksāt visu parādu, līgumsodu
(ja tāds ir), tiesāšanās vai tiesas izdevu-
mus.

SIA «Preiļu saimnieks» klienti, kuri
nevar nomaksāt rēķinus, vienmēr saņem
pretimnākšanu, un katrs gadījums tiek iz-
skatīts individuāli, tiek meklēti kompro -
misi. Taču šajā procesā ir jāiesaistās abām
pusēm. Tikai galējos gadījumos pret ne-
maksātāju tiek celta prasība tiesā. Tādēļ
visus, kuriem iekavējušies maksājumi, ai-
cinām griezties Komunālo maksājumu
norēķinu daļā, lai situācijai rastu risinājumu,
taču nekādā gadījumā parādu nevajadzētu
atstāt bez ievērības.

SIA «Preiļu saimnieks» aicina savus
klientus vasarā veikt avansa maksājumus,
lai gada griezumā maksājuma summa izlī-
dzinātos un vieglāk būtu norēķināties
apkures periodā, kad klāt nāk maksājums
par siltumenerģiju.

SIA «Preiļu saimnieks» pateicas un
augstu vērtē sadarbību ar klientiem, kuri
ir norēķinājušies par komunālajiem pa-
kalpojumiem, un aicina klientus arī turp -
māk godprātīgi un laikus norēķināties un
pildīt savas saistības ar parādu dzēšanu!

rēķinu apmaksa laikus ir katra dzīvokļu īpašnieka pienākums

Būve ir sarežģīts organisms, kas gluži kā cilvēks jūtas slikti, slimo un ātrāk vai vēlāk noveco. Par renovācijas nepieciešamību vispirms vēsta to nepievilcīgais vizuālais izskats, taču nolietojušies
ir arī ēku iekšējie inženiertīkli, kuros aizvien biežāk notiek avārijas. Visefektīvākais veids, kā izlīdzināt apkures plūsmu, ir ēkas siltumapgādes sistēmas renovācija. Tas ir viens no efektīvākajiem
energotaupīšanas pasākumiem, ko ar Eiropas Savienības līdzfinansējumu var veikt, iesaistoties ēku siltināšanas programmā. Attēlos – Liepu ielas 24. māja pirms renovācijas un pēc tam.

Mans nams ir mana pils!
- Saudzē māju, kurā Tu dzīvo! Rūpes par kopī-

pašumu ir tikpat svarīgas kā rūpes par jūsu
īpašumā esošo dzīvokli!

- Iemāci bērniem saudzīgu attieksmi pret
kopējo īpašumu!

- Vienmēr nekavējoties ziņo apsaimniekotājam
par avārijas situācijām vai bojājumiem ēkā!

- Ierosini uzlabojumus savas mājas apsaim-
niekošanā!

- Veicini saprašanos savas mājas iedzīvotāju
vidū!

- Kopā ar saviem kaimiņiem piedalies mājas
un tās apkārtnes sakopšanas talkās!

- Neesi vienaldzīgs!
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Viens no galvenajiem SIA «Preiļu saimnieks» Komunālās nodaļas darbiem vasarā ir zāles
pļaušana pilsētas sabiedriskajās teritorijās un daudzdzīvokļu dzīvojamo māju mikrorajonos.
Lielākās teritorijas tiek pļautas ar traktortehniku, bet, ja tas nav iespējams, tad ar trimeriem.
Attēlā: pļauj Antons Civkors.

SIA «Preiļu saimnieks» Komunālā nodaļa rūpējas par pilsētas sabiedriskajiem apstādī -
jumiem. Atbildīgs brīdis ir ziedu piramīdu atvešana un uzstādīšana laukumā pie Preiļu
novada domes (attēlā) un pie Preiļu Galvenās bibliotēkas. Tāpat kā citus gadus, šovasar
priecēs arī puķu grozi pie apgaismojuma laternām.

Turpinās dalīti vākto atkritumu punktu remonts. Attēlā no kreisās: krāso SIA «Preiļu saimnieks»
galdnieki Vitālijs Petrovs un Kaspars Zusāns. 

Priecē, ka arī iedzīvotāji rūpējas par kopīpašumu un cenšas radīt mājīguma sajūtu ne tikai sev, bet
arī kaimiņiem un viesiem. Attēlā: Vasarsvētku noformējums A. Upīša ielas 3. mājas IV kāpņu telpā.

Lai pilsētvidē justos labi

Kādos gadījumos jāzvana 
SIA «Preiļu saimnieks» 

avārijas dienestam?
Pašvaldības SIA «Preiļu saimnieks» avārijas dienests darbdienās un

brīvdienās no plkst. 8.00 līdz 22.00 apkalpo Preiļu pilsētas daudzdzīvokļu
māju un citu apsaimniekojamo objektu apkures, karstā, aukstā ūdensvadu

un kanalizācijas sistēmas, ja ir noslēgts līgums par SIA «Preiļu saimnieks»
avārijas dienesta pakalpojumu izmantošanu.  

Ja konkrētais gadījums neietilpst avārijas dienesta funkcijās, tad pieteikums tālāk tiek nodots attiecīgajām
iestādēm (AS «Latvenergo», VUGD u.c.). Jebkurā gadījumā avārijas dienesta tālruņa operatori uzklausa ikviena
zvanītāja problēmu un iesaka labāko risinājumu.

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 saim -
nieks» Avārijas dienests nelabo elektrību dzīvokļos.

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.

Par ūdensapgādes 
un kanalizācijas pakalpojumu

izmantošanu jābūt 
noslēgtiem līgumiem

Iedzīvotājiem, kuri ir ierīkojuši jaunus pieslēgumus
pilsētas centralizētajam ūdensvadam un/vai kanalizācijas
sistēmai, ir jābūt noslēgtam līgumam ar SIA «Preiļu
saimnieks» par šo pakalpojumu izmantošanu.

Ūdens patēriņa skaitītājus var uzstādīt tikai un vienīgi
firmas, kam ir licence šī pakalpojuma sniegšanai, vai arī
SIA «Preiļu saimnieks» Avārijas dienests.  Savukārt uz -
stā dīto ūdens patēriņa skaitītāju plombēšanu veic tikai un
vienīgi SIA «Preiļu saimnieks» Avārijas dienests.
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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: 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. 

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

Nepareiza atkritumu apsaimniekošana rada
klimata pārmaiņas un gaisa piesārņojumu, ne-
labvēlīgi ietekmē dzīvo dabu un cilvēku veselību.
Kāda nākotne mūs sagaida – atkritumi turpmāk
būs problēma vai resurss? Tas atkarīgs tikai un
vienīgi no mums pašiem, no mūsu izvēles, rīcī -
bas un spējas mainīt domāšanu un ieradumus –
tikai tā var panākt, ka atkritumu rodas arvien
mazāk, bet esošie tiek izmantoti kā resurss.

Atkritumi gan tiešā, gan netiešā veidā ietekmē
cilvēku veselību un dzīves kvalitāti, piesārņojot
gai su un saldūdeni, veicinot klimata pārmaiņas,
pie mēram, labība, kas augusi piesārņotā augsnē,
zivis, kas norij toksiskas vielas, nonāk mūsu šķīv -
jos. Šobrīd lielākā daļa no zemeslodes plastmasas
atkritumiem nonāk nevis drošos poligonos, bet gan
ūdenstilpēs. Piemēram, Indijā visi atkritumi tiek
mesti upju gravās, bet plūdu laikā tiek aizskaloti
jūrā. Tiek lēsts, ka viena kvadrātjūdze okeāna
ūdens satur 46 000 peldošu atkritumu gabalu –
okeāns ir pārvērties par «plastmasas zupu», kur
dažāda blīvuma atkritumi veido slāni no okeāna
virsas līdz dibenam. Jūras dzīvnieki aiziet bojā
plast masas atkritumos. Plastmasa jūrā bioloģiski
nenoārdās, bet sabrūk sīkās daļiņās, novērots, ka 
5 % no zilā vaļa svara sastāda plastmasa, ko tas
apēdis kā planktonu.

Latvijā cilvēks gadā vidēji rada 333 kilogramus
atkritumu, bet Eiropas iedzīvotāji – vidēji 481 kg
sadzīves atkritumu gadā. Vācijā, Zviedrijā, Šveicē
poligonos nonāk mazāk par 2 % sadzīves atkritumu,
bet Latvijā, Horvātijā un Maltā — vairāk par 90 %.
Atkritumu apjoms saistīts ar patēriņa un ražošanas
paradumiem, bet otrreizēja atkritumu pārstrāde var
samazināt kaitīgo gāzu emisijas, un, izmantojot
pārstrādātus materiālus, mazāk jātērē dabas resursi,
lai ražotu jaunus materiālus. 

Eiropas Savienības Atkritumu pamatdirektīvā ir
noteikti pieci atkritumu apsaimniekošanas hierarhijas
soļi: atkritumu rašanās novēršana, atkārtota atkritumu
izmantošana, otrreizēja pārstrāde, reģenerācija un
noglabāšana poligonā. Pamatdirektīvas mērķis ir
samazināt atkritumu veidošanos, izmantot tos kā
resursu un lai pēc iespējas mazāk atkritumu no -
nāktu poligonos, jo atkritumu poligonos veidojas
metāns – gāze, kas rada siltumnīcas efektu un ne -
gatīvi ietekmē klimata pārmaiņas. Atkarībā no tā,
kā poligons izbūvēts, var tikt piesārņota augsne un
ūdens.

Īstenojot atkritumu apsaimniekošanas hierarhijā
uzskaitītos pasākumus, ir jāpiedalās visiem iesais-
tītajiem dalībniekiem. Patērētāji, kuri vēlas sadzīves
atkritumus šķirot, to var tikai, tad, ja pieejama at -
tiecīga infrastruktūra, bet pašvaldības efektīvi var
pārstrādāt atkritumus tikai tad, ja mājsaimniecības
šķiro.

Vietā būtu atcerēties sentenci, ka mēs šo pla -
nētu neesam mantojuši no saviem vecākiem, bet
gan aizņēmušies no saviem bērniem. Tāpēc pret vi -
di vajadzētu izturēties, cik vien atbildīgi iespējams,
saudzējot to no piesārņojuma, un to var panākt:

– samazinot atkritumu daudzumu, novēršot to
rašanos. Atkritumu apjoms saistīts ar patēriņa un

ražošanas paradumiem – dažkārt cilvēki iegādājas
preces, kas nemaz nav vajadzīgas. Kopējo atkritumu
daudzumu ietekmē arī demogrāfiskās izmaiņas,
piemēram, ja ģimenē ir mazāk cilvēku, tad atkri tu -
mos nonāk vairāk iepakojuma, jo preces tiek pirk -
tas mazākos iepakojumos. Iepērkoties var domāt
par iespējamo pirkumu kā par atkritumiem (cik ilgi
prece kalpos un vai to varēs pārstrādāt) un, pie -
mēram, nelietot vienreizējos plastmasas traukus,
veikalā izmantot auduma maisiņus nevis katrreiz
iegādāties jaunu plastmasas maisiņu, izvēlēties uz-
lādējamās baterijas vienreizlietojamo vietā utt.;

– izmantojot lietas atkārtoti. Uzmanīgi palūkojo -
ties uz lietām sev apkārt, cik daudz no tām var iz -
mantot citādi? Piemēram, apģērbu un derīgu sadzī -
ves tehniku var nodot labdarībai – kas vienam at-
kritumi, citam ļoti noderīgas mantas. Savukārt ņe -
mot palīgā nedaudz izdomas gandrīz ikvienai lietai
var atrast citu pielietojumu;

– pārstrādājot atkritumus. Protams, nav iespē -
jams no visām lietām atteikties un tāpat arī nav ie-
spējams visiem atkritumiem atrast citu pielietojumu,
bet lielāko daļu atkritumu var otrreiz pārstrādāt.
SIA «Preiļu saimnieks» Atkritumu šķirošanas lau -
kumā Rīgas ielā 4 otrreizējai pārstrādei var nodot
kartonu un makulatūru, tetrapakas, logu stiklu un
pudeļu stiklu, plastmasas iepakojumu (PET pudeles,
polietilēna plēves un maisiņus) un cietās plastmasas
(HDPE) iepakojumu (šampūna pudeles, kanniņas
u.c.), skārda un metāla bundžas, luminiscētās lam -
pas (dienasgaismas spuldzes), savukārt nolietoto
sadzīves tehniku var atstāt Mehanizatoru ielā 1.

Atkritumi ietekmē ekosistēmu
un mūsu veselību

Cik grūti ticēt, ka nekad vairs dzīvē
Mums neiznāks ar tevi parunāt,
Un tavu smaidu, vienkāršu un siltu,
Mums vajadzēs tik sirdīs saglabāt.

Izsakām visdziļāko līdzjūtību kolēģei Tatjanai Ivanovai,
vectēvu mūžībā aizvadot.

SIA «Preiļu saimnieks» 

SIA «Preiļu saimnieks» 
Atkritumu šķirošanas laukums

Rīgas ielā 4, Preiļos
Darba laiks: darbdienās no plkst. 8.00 līdz plkst. 17.00 

(ar pārtraukumu no plkst. 12.00 līdz plkst. 13.00) 
Tālrunis: 29420721

Bez maksas pieņem:
• kartonu un makulatūru;
• izskalotas tetrapakas;
• logu stiklu un pudeļu stiklu;
• plastmasas iepakojumu (PET pudeles, polietilēna plēves un

maisiņus) un cietās plastmasas (HDPE) iepakojumu (šampūna 
pudeles, kanniņas u.c.);

• lauksaimniecībā izmantotās ruļļu plēves;
• skārda un metāla bundžas;
• luminiscētās lampas (dienasgaismas spuldzes).

Iespējams pieteikt uzņēmuma transportu

nolietotās sadzīves elektronikas
nodošanas punkts

Preiļos, Mehanizatoru ielā 1,
Darba laiks: darbdienās no plkst. 8.00 līdz plkst. 17.00

Uz platformas iedzīvotāji var atstāt neizjauktas nolietotās sa -
dzī ves elektriskās un elektroniskās iekārtas (ledusskapjus, tele -
vizorus, datorus u.c.).

Izmantojiet iespēju bez maksas
un videi draudzīgā veidā atbrī voties no atkārtotai

pārstrādei derīgiem sadzīves atkritumiem!

Vēlēsim mēs mazliet balta prieka,
Mazliet saules tad, kad lietus līst,
Lai izdodas it viss, ko dzīvē dari,
Un veiksmes jūrai neredzams ir krasts!

Vissirsnīgākie sveicieni nozīmīgajās 
dzīves jubilejās kolēģiem 

VViikkttoorraamm  JJaakkiimmoovvaamm  un  
AAllooiizzaamm  RRuuččaamm!

Sveiciens visiem kolēģiem, kuri dzimuši jūnijā!
SIA «Preiļu saimnieks» 

SIA «Preiļu saimnieks» Atkritumu apsaim-
niekošanas daļa saviem klientiem atgādina no-
rēķinu kārtību: par atkritumu izvešanu jāno-
rēķinās 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 mak -
sājumi, SIA «Preiļu saimnieks» jurista palīgs 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 SIA
«Preiļu saimnieks» Komunālo maksājumu norē -
ķinu daļā, N. Rancāna ielā 3a, Preiļos, tālr.
65381382 vai 26345495, 

e-pasts: namu.parvalde@preili.lv.
Rēķinu var saņemt arī savā e-pastā un pēc tam

norēķināties internetbankā. 

Norēķinu konts: 
AS «SEB banka», kods: UNLALV2X026,
konts: LV30UNLA0026000609608. 
SIA «Preiļu saim nieks» reģistrācijas 
Nr. 47703001720.
Maksājot internetbankā, obligāti norādiet

sava rēķina numuru un precīzu adresi!

Maksājums par atkritumu izvešanu
jāveic līdz pārskata mēneša beigām


