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Septembrī
tiks uzsākta
daudzdzīvokļu
dzīvojamo māju
apsekošana

SIA «PREIĻU SAIMNIEKS»
šī gada septembrī uzsāks plān-
veida daudzdzīvokļu dzīvojamo
māju vizuālo apsekošanu un
tehniskā stāvokļa novērtēšanu. 

Akti ar apsekošanas rezultātiem
un katrai mājai ieteicamajiem dar-
biem tiks pievienoti māju lietām.
Māju vecākie un iedzīvotāji tiks ai-
cināti ar tiem iepazīties, lai varētu
lemt par veicamajiem remontdar-
biem un to finansējuma avotu. 

Šī gada 19. augustā tika sa-
saukta SIA «PREIĻU SAIM-
NIEKS» ārkārtas dalībnieku
sapulce, kuras laikā tika skatīti
vairāki jautājumi, tostarp tika
izvērtēta SIA «PREI ĻU SAIM-
NIEKS» valdes darbība un ie-
spējamās izmaiņas valdes sa-
stāvā.

Preiļu novada pašvaldības ka-
pitāla daļu turētājs, pašvaldības

izpilddirektors Aigars Zīmelis,
aicināja izteikt priekšlikumus par
SIA «PREIĻU SAIMNIEKS»
valdes rīcības izvērtēšanu no la-
bas korporatīvās pārvaldības as-
pekta, jo dalībniekiem ir radies
iespaids par labas pārvaldības trū-
kumu, valde ir pieļāvusi virkni
ilgstošu normatīvo aktu pārkā-
pumu – iesaistīšanās siltumapgā-
des pakalpojumu sniegšanā bez

atbilstoša līguma, siltumapgā-
des jautājumu nerisināšana Dau-
gavpils, A. Upīša ielu dzīvojamo
mā ju masīvā un ilgstoša darbība
bez dalībnieku sapulcē apstipri-
nātas vidēja termiņa darbības stra-
tēģijas.

Ņemot vērā iepriekš minēto,
tika nolemts atsaukt no SIA
«PREIĻU SAIMNIEKS» val-
des – valdes priekšsēdētāju Jāni
Mūrnieku un valdes locekli Andri
Svarinski.

Kapitālsabiedrības darbības
nodrošināšanai tika iecelta pa-
gaidu valde – valdes priekšsēdē-
tāja un valdes locekļa sastāvā. Par
SIA «PREIĻU SAIMNIEKS» pa-
gaidu valdes priekšsēdētāju tika
izvirzīts un ievēlēts IvARS IN-
DRIKSONS, savukārt par val-
des locekli – IvARS vALAINIS. 

Abi ir piekrituši ieņemt šos
amatus un atbilst Publiskas per-
sonas kapitāldaļu un kapitālsa-
biedrību pārvaldības likumā no-
teiktajām valdes locekļu amata
prasībām.

Izmaiņas SIA «PREIĻU SAIMNIEKS» valdē Kā iesniegt ūdens patēriņa 
skaitītāju rādījumus?

Ūdens patēriņa skaitītāju rādījumus SIA «PREIĻU SAIM-
NIEKS» klientiem ir jāiesniedz laika periodā no tekošā mēneša
25. datuma līdz mēneša pēdējai dienai!

Rādījumus var nodot:

• izmantojot klientu informatīvo sistēmu WEBNams (reģis-
trētie klienti var ne tikai ērti ievadīt individuālos aukstā un karstā
ūdens skaitītāju ikmēneša rādījumus, bet arī sekot līdzi ūdens skai-
tītāju rādījumu vēsturei, kā arī redzēt ūdens patēriņa skaitītāju veri-
fikācijas termiņus);

• rakstot uz e-pastu namu.parvalde@preili.lv;
• zvanot pa tālruni 65381382 vai 26345495.

ATGĀDINĀM, ka ūdens patēriņa skaitītāju rādījumi ir 
jānodod katru mēnesi, arī tad, ja kārtējā mēnesī nebija ūdens
patēriņa!

Kā turpmāk savus rēķinus saņemt e-pastā?
Lai saņemtu SIA «PREIĻU SAIMNIEKS» sniegto pakalpojumu rēķinu e-pastā, ir jāuzraksta iesnie-

gums. Iesnieguma veidlapu var atrast SIA «PREIĻU SAIMNIEKS» mājaslapā www.preilusaimnieks.lv
sadaļā Iesniegumu veidlapas.

Aizpildītu un parakstītu iesniegumu SIA «PREIĻU SAIMNIEKS» var iesniegt:

fi ievietojot iesniegumu pastkastītē Liepu ielā 2, Preiļos (blakus ārdurvīm);
fi sūtot pa pastu, uz adresi – Liepu iela 2, Preiļi, Preiļu novads, LV-5301;
fi parakstītu ar drošu elektronisku parakstu, sūtot uz e-pastu psaimnieks@preili.lv vai 

namu.parvalde@preili.lv. 

Izvēlies sev ērtāko rēķinu 
apmaksas veidu!

Rēķinus par komunālajiem pakalpojumiem Preiļu pilsētas
iedzīvotāji var saņemt divējādi:

1) elektroniski – norādītajā e-pasta adresē (lai saņemtu šo pa-
kalpojumu, iepriekš ir jāuzraksta iesniegums);

2) papīra formātā – pastkastītē.

Norēķināties par SIA «PREIĻU SAIMNIEKS» komunālajiem
pakalpojumiem iespējams internetbankā, jebkurā SIA «Maxima»
veikalā vai VAS «Latvijas Pasts».

Norēķinoties par SIA «PREIĻU SAIMNIEKS» komunālajiem
pakalpojumiem internetbankā, maksājuma mērķī OBLIGĀTI ir jā-
norāda apmaksājamā rēķina numurs, kas ir norādīts rēķina krei-
sajā augšējā stūrī.

SIA «PREIĻU SAIMNIEKS» norēķinu konti:

• AS «SEB banka», kods: UNLALV2X
konts: LV30UNLA0026000609608

• AS «SWEDBANK», kods: HABALV22
konts: LV48HABA0551027846107

SIA «PREIĻU SAIMNIEKS» atgādina, ka maksājumi par ap-
saimniekošanu, sadzīves atkritumu izvešanu un ūdeni, ja nav uzstādīts
ūdens patēriņa skaitītājs, tiek aprēķināti par pašreizējo mēnesi. Sa-
vukārt par iepriekšējo mēnesi tiek aprēķināti maksājumi par elek-
troenerģiju koplietošanas telpās, siltumenerģiju karstā ūdens uzsil-
dīšanai 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 lī-
gumsods.

Rēķinu apmaksa «Maxima» veikalu 
pašapkalpošanās kasēs

Informējam, ka pakalpojums «Rēķinu apmaksa» ir pieejams
arī visu formātu Maxima veikalu pašapkalpošanās kasēs.

Pakalpojuma cena ir palikusi nemainīga – 0,50 EUR. 
Maksimālā viena rēķina summa – 1000 EUR.
Vairāk informācijas par rēķinu apmaksu «Maxima» veikalu

kasēs!
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Protokola paraugs mājas vecākā ievēlēšanai
SIA «PREIĻU SAIMNIEKS» informē, ka SIA «PREIĻU SAIMNIEKS» mājaslapā –

www.preilusaimnieks.lv – ir pieejams protokola paraugs mājas pilnvarotās personas
jeb mājas vecākā ievēlēšanai. To var atrast sadaļā – IESNIEGUMU VEIDLAPAS. 

Lai veicinātu dzīvokļu īpašnieku iesaistīšanos savas daudzdzīvokļu mājas apsaim-
niekošanā, SIA «PREIĻU SAIMNIEKS» aicina katrai daudzdzīvokļu mājai ievēlēt
savas mājas pilnvaroto pārstāvi – mājas vecāko, kurš pārstāvēs konkrēto māju ap-
saimniekošanas jomā. Šis pilnvarotais pārstāvis sekos līdzi dzīvojamās mājas apsaim-
niekošanas darbu kvalitātei, parakstīs izpildīto apsaimniekošanas darbu aktus, informēs
SIA «PREIĻU SAIMNIEKS» par problēmām savā dzīvojamā mājā, kā arī saņems ak-
tuālo informāciju par mājas apsaimniekošanu. 

Izpildīto apsaimniekošanas darbu aktus par pārskata mēnesi mājas vecākie
var parakstīt, sākot no nākamā mēneša 25. datuma (par nepieciešamību parakstīt
aktus mājas vecākie tiks informēti personīgi).

SIA «PREIĻU SAIMNIEKS» Dzīvojamo māju apsaimniekošanas daļa ir apko-
pojusi informāciju par 2021. gada jūnija un jūlija mēnešos paveiktajiem remont-
darbiem daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās Preiļos.

• A. Upīša iela 1 – PVC logu apdare
• Daugavpils iela 71 – daļējs jumta remonts
• Daugavpils iela 74 – daļējs jumta remonts
• Jelgavas iela 2 – tehniskā koridora durvju uzstādīšana 4. kāpņu telpā
• Liepu iela 1 – ārsienas remonts 5. kāpņu telpā
• Liepu iela 6 – balkona remonts 1. kāpņu telpā
• N. Rancāna iela 2 – ventilācijas skursteņa pārmūrēšana, ārsienas remonts

• Pils iela 8 – soliņa uzstādīšana
• Viļānu iela 6 – daļējs jumta remonts, ārdurvju remonts 2. kāpņu telpā

Remontdarbus daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās SIA «PREIĻU SAIMNIEKS» Dzī-
vojamo māju apsaimniekošanas daļa veic pēc dzīvokļu īpašnieku vairākuma ierosinājumiem
apsaimniekošanas līdzekļu ietvaros.

Dzīvokļu īpašniekus aicinām izturēties saudzīgi pret kopīpašumu, saudzīgi atvērt
un aizvērt durvis, nebojāt apgaismes ķermeņus un slēdžus, rūpēties par tīrību kāpņu
telpās. Tikai darbojoties savstarpējā cieņā un sapratnē iespējama veiksmīga daudz-
dzīvokļu dzīvojamo māju apsaimniekošana!

Paveiktie remontdarbi daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās
2021. gada jūnijā un jūlijā

PVC logu apdare A. Upīša ielā 1Jaunais soliņš Pils ielā 8

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 dzīvojamo māju un citu apsaimnie-
kojamo objektu apkures, karstā un aukstā ūdensvada un kanalizācijas sistēmas. Uz
mājām, ko SIA «PREIĻU SAIMNIEKS» neapsaimnieko, Avārijas dienests dodas tādos
gadījumos, ja ir noslēgts līgums par Avārijas dienesta pakalpojumu izmantošanu. 

Ja avārijas situācija notikusi ēkā, kuru neapsaimnieko SIA «PREIĻU SAIMNIEKS»
un nav arī noslēgts līgums par SIA «PREIĻU SAIMNIEKS» Avārijas dienesta pakal-
pojumu izmantošanu, vai, ja šis gadījums neietilpst Avārijas dienesta funkcijās, tad
pieteikums tālāk tiek nodots attiecīgajām iestādēm (AS «Latvenergo», VUGD u.c.).
Jebkurā gadījumā Avārijas dienesta tālruņa dispečeri uzklausa ikviena zvanītāja prob-
lēmu un iesaka labāko risinājumu. 

Avārijas dienesta mērķis ir sniegt palīdzību kritiskās situācijās un veikt tādus re-
montdarbus, 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, beigti dzīvnieki u.tml. gadījumos. 

SIA «PREIĻU SAIMNIEKS» 
reģistrē decentralizētās 
kanalizācijas sistēmas

Saskaņā ar Ūdenssaimniecības pakalpojuma likuma, Ministru kabineta no-
teikumu Nr. 384 «Noteikumi par decentralizēto kanalizācijas sistēmu apsaim-
niekošanu un reģistrēšanu» un Preiļu novada saistošo noteikumu Nr.2019/4
«Decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un uzskaites kārtība
Preiļu novadā» prasībām nekustamajos īpašumos esošās decentralizētās kana-
lizācijas sistēmas (kanalizācijas sistēmas, kas nav pieslēgtas centralizētajai ka-
nalizācijas sistēmai) ir jāreģistrē pašvaldības decentralizēto kanalizācijas sistēmu
reģistrā un jānodrošina to apsaimniekošana atbilstoši vides aizsardzības prasī-
bām.

Nekustamajos īpašumos esošās decentralizētās kanalizācijas sistēmas ir jāreģistrē
tām fiziskām un juridiskām personām, kuru īpašumā vai valdījumā ir šādas decen-
tralizētās kanalizācijas sistēmas:

v rūpnieciski izgatavotas notekūdeņu attīrīšanas iekārtas, kurās attīrītos
notekūdeņus novada vidē un kuru kopējā jauda ir mazāka par 5 m3/diennaktī;
v septiķis – rūpnieciski ražota vai individuāli izgatavota tvertne ar divām vai

vairākām kamerām, kur notekūdeņi pēc septiķa tiek novadīti vidē caur speciāli
ierīkotu infiltrācijas sistēmu (filtrācijas laukiem, apakšzemes filtrējošām drenām,
smilts grants filtriem, filtrācijas grāvjiem vai akām);
v notekūdeņu krājtvertnes – hermētisks rezervuārs, nosēdaka vai izsmeļamā

bedre, kas ir izbūvēts atbilstoši būvniecību regulējošiem normatīvajiem aktiem un
kurā uzkrājas neattīrīti vai daļēji attīrīti notekūdeņi, fekālijas, septisko tvertņu dūņas.

Lai reģistrētu decentralizētu kanalizācijas sistēmu, tās īpašniekam jāiesniedz SIA
«PREIĻU SAIMNIEKS» aizpildītu «Decentralizētās kanalizācijas sistēmas reģis-
trācijas apliecinājumu».

Apliecinājuma forma ir pieejama:
3 drukātā veidā – SIA «PREIĻU SAIMNIEKS» administrācijā, Liepu ielā 2
3 elektroniski – SIA «PREIĻU SAIMNIEKS» mājaslapā –

www.preilusaimnieks.lv – sadaļā Iesniegumu veidlapas

Apliecinājuma formu var iesniegt:

3 ievietojot to pastkastītē Liepu ielā 2, Preiļos (blakus ārdurvīm)
3 sūtot pa pastu, uz adresi – Liepu iela 2, Preiļi, Preiļu novads, LV-5301
3 parakstītu ar drošu elektronisku parakstu, sūtot uz e-pastu psaimnieks@preili.lv 

SIA «PREIĻU SAIMNIEKS» mēneša laikā pēc decentralizētās kanalizācijas sis-
tēmas īpašnieka apliecinājuma saņemšanas nosūtīs tam pa pastu vai elektroniski pa-
ziņojumu par reģistrāciju, norādot reģistrācijas numuru un datumu, kurā decentralizētā
kanalizācijas sistēma ir iekļauta reģistrā.

Papildus informāciju par decentralizēto kanalizācijas sistēmu reģistrāciju
var saņemt, zvanot uz tālruņa numuru – 22152891, 

tehnisku jautājumu gadījumā – 25486682 (Andris Brics, Ūdensapgādes 
un kanalizācijas daļas vadītāja vietnieks)

vai arī rakstot uz e-pastu – psaimnieks@preili.lv. 

Uzmanību! Par elektrības vadiem aiz individuālā skaitītāja atbild dzī-
vokļa īpašnieks. SIA «PREIĻU SAIMNIEKS» Avārijas dienests nelabo
elektrību dzīvokļos. 

SIA «PREIĻU SAIMNIEKS» remontdarbu dispečeri zvanus uz-
klausa visu diennakti, tālrunis: 65307085, bet speciālisti izbraukumos
dodas un palīdz darbdienās un brīvdienās no plkst. 8:00 līdz 22:00.
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Pasaules talka jau 18. septembrī. Piedalies!
Kustība Lielā Talka ar šodienu ieskandina mēnesi pirms World Cleanup Day

(WDC) jeb Pasaules talkas norises un aicina Latvijas iedzīvotājus jau laicīgi sākt
plānot talkas pasākumus. Kā ik gadu, arī šogad, kamēr visa pasaule talkos, Latvijā
kopējā kustībā piedalīsies ar koku stādīšanu. Tradicionāli, paveicot vislatvijas
vides un dabas sakopšanas darbus pavasara Lielajā talkā, rudenī uzsvars tiek likts
uz apzaļumošanas darbiem un Laimes koku stādīšanas akcijas norisi, šādā veidā
veicinot pasaules ekosistēmas līdzsvara atjaunošanu un virzoties uz mūsu kopīgā
mērķa sasniegšanu – lai Latvija kļūtu par zaļāko valsti pasaulē.

Kustības Lielā Talka vadītāja vita Jaunzeme norāda: «Mēs jau vairākkārt esam
pierādījuši, ka spējam saliedēties nozīmīgu mērķu priekšā – cīnoties par zaļāku, tīrāku
un veselīgāku vidi, dabu un nākotni nākamajām paaudzēm. Pērn mūsu darbus novērtēja
arī Pasaules talkas organizatori un 2020. gadā Latvija tika atzīta par valsti ar augstāko
talkotāju aktivitāti Pasaules talkas ietvaros. Man ir gods un lepnums redzēt, ka kustība
Lielā Talka ik gadu aug plašumā – mēs novērojam arvien lielāku jauniešu un bērnu ie-
saisti, pašvaldību un uzņēmēju atbalstu, sabiedrības kopējo intereses un zināšanu pieau-
gumu par «zaļajām» tēmām. Mēs kļūstam gudrāki! Tāpēc arī šogad, visi kopā un katrs
atsevišķi – par zaļu Latviju!»

Pasaules talka Latvijā tiek rīkota ceturto reizi un Lielā Talka aicina ikvienu iesaistīties
talkas aktivitātes. Visa pasaule 18. septembrī vienosies akcijā, lai mūsu visu kopīgo
dzīves telpu padarītu tīrāku un zaļāku. Mēs, Latvijā, Pasaules talku šogad atzīmēsim gan
ar sakopšanas darbiem ar jau iemīlēto koku sēšanas un stādīšanas akciju «Laimes koki»,
lai katra tās laikā iesētā sēkla vai iestādītais koks kļūtu par mūsu kopīgu ieguldījumu

Latvijas un pasaules ekosistēmas līdzsvara atjaunošanā. Ikviens var pieteikt savu koku
stādīšanas vietu Lielās Talkas mājaslapā izvietotajā kartē: https://talkas.lv/laimes-koki/.

Akcijas «Laimes koki» mērķis ir:

• veidot bērnos un jauniešos atbildības sajūtu par dabas saglabāšanu –
veidot dziļāku izpratni par dabas procesiem, uzņemoties rūpes par kāda konkrēta
koka izaudzēšanu;

• Stiprināt Latvijas kā zaļas, ilgtspējīgas un vides jomā atbildīgas valsts
starptautisko tēlu;

• veicināt aktīvāku sabiedrības iesaisti vides jautājumu risināšanā vietējā
un globālā mērogā.

Vairāk par Lielo Talku: https://talkas.lv, seko līdzi jaunumiem arī Facebook un
Instagram sociālajos tīklos. Vairāk par World Cleanup Day: 

https://www.worldcleanupday.org, kā arī sociālajos tīklos.
Tiekamies Pasaules talkā 18. septembrī!

Papildu informācija: Nikola Matjušenko
Lielās Talkas sabiedrisko attiecību konsultante 

mob.26431149, e-pasts: nikola.matjusenko@onecom-latvia.com

LAIKS VĒROT, LAIKS JUST UN BAUDĪT!

ziedoša un sakopta pilsēta svētkos un ikdienā
Pilsētas noformējumu papildina arī ziedošie apstādījumi, par ko visu va-

saru rūpējas SIA «PREIĻU SAIMNIEKS» Komunālā nodaļa. Ikviens labs saim-
nieks zina, ka savas apkārtnes uzturēšana kārtībā ir pastāvīgs darbs, kas jāveic re-
gulāri un ar lielu rūpību. Tāpēc darbs pie pilsētas sakopšanas notiek ne tikai pirms
svētkiem. 

Pašvaldībai piederošajās pilsētas sabiedriskajās teritorijās SIA «PREIĻU SAIM-
NIEKS» Komunālās nodaļas Labiekārtošanas un apzaļumošanas daļas darbinieki re-
gulāri pļauj zāli, uztur kārtībā apstādījumus, apcērp krūmus un izzāģē bīstamos kokus.
Privātās teritorijas ir pašu īpašnieku ziņā, tāpēc jāsaka paldies tiem saimniekiem, kas
uztur kārtībā savus īpašumus, regulāri pļaujot mauriņu, sekojot līdzi tīrībai un kārtībai,
kā arī piedomājot, lai prieks gan pašiem, gan garāmgājējiem – skaisti apstādījumi un
ziedoši dārzi ir mūsu pilsētas rota! 

Šogad Preiļu pilsētas svētku ideja ieiet laika zīmē, kur pulksteņi un ciparnīcas simbolizē aizejošās minūtes un stundas, laika plūdumu un atgādina par dzīves mainīgumu.
Pilsētas centra noformējumā apspēlēta ideja par to, kā uzplaukst laiks. Tas ir kā zieds, kas lēni veras un uzzied pilnā krāšņumā. Uzstādīti pieci objekti. Trīs no tiem ir pilnībā

atvērušies ziedi ar laika simbolu vidū, bet divi objekti – kā tikko plaukuši ziedi, no kuriem nokarājas ķēdītēs iekārti pulksteņi.
Noformējuma galvenais krāsu akcents ir oranžais tonis, kas izmantots kā vienojošs elements gan pilsētas centrā, gan blakus Rīgas ielas aplim un uz Aglonas ielas trijstūra.

Ar oranžiem karodziņiem ir rotāts arī Svētku laukums.
Noformējuma idejas autore – Preiļu novada domes noformēšanas māksliniece Inese Anina. Noformējums tapis sadarbībā ar SIA «PREIĻU SAIMNIEKS».

FOTO – Inga Krekele
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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: Inga Krekele,
tel.  22152891, e-pasts: inga.krekele@preili.lv

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

SIA «PREIĻU SAIMNIEKS» Atkritumu apsaimniekošanas daļa
2021. gada jūlijā un augustā otrreizējai pārstrādei nodevusi Preiļu
novada iedzīvotāju sašķirotos atkritumus:

‚ kartons – 9,81 tonna
‚ LDPE plēve – 2,42 tonnas
‚ agroplēve – 9,33 tonnas
‚ metāla konservu bundžas – 0,2 tonnas
‚ nolietotā sadzīves tehnika – 8,04 tonnas
‚ pudeļu un burku stikls no zvanveida konteineriem –

24,3 tonnas

Nodoti otrreizējai pārstrādei
derīgie atkritumi

Preiļu pilsētā iedzīvotājiem pieejami 24 da-
līti vākto atkritumu laukumi, savukārt

Preiļu novada ciemos ir četri dalīti vākto atkri-
tumu laukumi – Aizkalnē (Raiņa ielā 6), Pelēčos
(Liepu ielā 10a), Līčos (Jaunatnes ielā 1) un Prī-
kuļos (Brīvības ielā 8). 

Iedzīvotāju sašķirotie atkritumi SIA «PREIĻU
SAIMNIEKS» Atkritumu šķirošanas laukumā tiek
vēlreiz pāršķiroti – tiek atlasīti nederīgie piemaisī-
jumi, bet, piemēram, PET pudeles vai plēves pirms
presēšanas tiek sašķirotas pēc krāsām, jo katras krā-
sas iepakojumam ir savādāks sastāvs un tādēļ atšķi-
ras otrreizējās pārstrādes process.

Aicinām Preiļu novada iedzīvotājus izturēties
atbildīgi un ievērot norādes uz šķirošanas kontei-
neriem – mest tajos tikai un vienīgi tādus atkritumus,
kam tie paredzēti. Nepareizi sašķiroti atkritumi var
sabojāt pārstrādei derīgos atkritumus, piemēram,
slapja ēdiena atliekas makulatūru padara otrreizējai
pārstrādei praktiski nederīgu, tādēļ tā nonāk nevis
pārstrādes rūpnīcā, bet gan atkritumu poligonā.

SIA «PREIĻU SAIMNIEKS» Atkritumu šķi-
rošanas laukumā Preiļos, Rīgas ielā 4, bez maksas
pieņem šādus šķirotos atkritumus:

• kartonu 
• makulatūru
• tetrapakas
• pudeļu un burku stiklu
• plastmasas iepakojumu (PET pudeles, 

polietilēna plēves un maisiņus) 
• cietās plastmasas (HDPE) iepakojumu 

(šampūna pudeles, kanniņas u.c.)
• lauksaimniecības plēves (skābbarības sa-

gatavošanai izmantotās ruļļu/bedru plēves)
• LDPE plēves (siltumnīcu plēves)
• agroplēves
• BIG BAG maisus
• alumīnija skārdenes

• metāla konservu bundžas
• neizjauktas nolietotās sadzīves elektriskās 

un elektroniskās iekārtas (ledusskapjus, te-
levizorus, datorus u.c.)

• baterijas

Firmas un veikalus aicinām slēgt līgumus par
papīra un kartona nodošanu!

Atkritumu otrreizēja pārstrāde ietaupa enerģiju
un palīdz samazināt poligonos zemē apglabājamo
atkritumu daudzumu. Paldies visiem, kuri ikdienā
šķiro atkritumus!

vairāk informācijas, zvanot SIA «PREIĻU
SAIMNIEKS» Atkritumu apsaimniekošanas da-
ļas vadītājai Elitai Lielojurei pa tālr. nr. 29420721.

Izlietotās baterijas to sastāvā esošo bīstamo vielu un ķīmisko sa-
vienojumu dēļ ir klasificējamas kā videi kaitīgi atkritumi. Tāpēc SIA
«PREIĻU SAIMNIEKS» aicina – pasargā vidi no piesārņojuma un
atgriez vērtīgus resursus atkātotā apritē – nodod baterijas pārstrādei!

Izlietotas baterijas ir jānodod pārstrādei atsevišķi no citiem
atkritumiem:
fi jānogādā videi kaitīgu preču pieņemšanas punktā; 
fi jāiemet speciālā savākšanas kastē, ko Zaļā josta un BAO

(vadošais nozares uzņēmums Latvijā, kas nodrošina pilnu
bīstamo atkritumu savākšanas, transportēšanas, apsaimnie-
košanas un pārstrādes servisu) ir izvietojuši teju pie visām
bateriju tirdzniecības vietām un daudzām pašvaldības iestādēm; 

fi juridiskas personas var pieteikties pie BAO regulārai bate-
riju savākšanai un izvešanai darba vietā.

Nekad neizmet baterijas dabā vai sadzīves atkritumos!
Bateriju sastāvā ir vairākas videi un cilvēka veselībai bīstamas

vielas – skābes, sārmi, kadmijs, mangāna dioksīds, dzīvsudrabs, cinks
un citas vielas. Nonākot dabā, izlietotas baterijas sāk rūsēt, kā rezultātā
to sastāvā esošās ķīmiskās vielas nonāk augsnē, piesārņo ūdeni un
visbeidzot nonāk cilvēka organismā, radot neatgriezeniskas sekas cil-
vēka veselībai.

Arī atkritumu poligonos esošās skābes pastiprina bateriju korpusa
noārdīšanos, kā rezultātā tiek veicināta bateriju sastāvā esošo ķīmisko
vielu nonākšana dabā. Tieši tādēļ nedrīkst pieļaut izlietotu bateriju
bezatbildīgu izmešanu kopā ar sadzīves atkritumiem. Patvaļīga bate-
riju sadedzināšana var nodarīt lielu kaitējumu videi, jo bateriju sade-
dzināšanas laikā to sastāvā esošās vielas var nonākt gaisā vai kon-
centrēties pelnos.

Mazini bateriju ietekmi uz vidi: 
fi izvēlies vairākkārt uzlādējamas baterijas – akumulatorus; 
fi izvēlies tiešos strāvas avotus; 
fi izvēlies alternatīvus bateriju veidus – piemēram, kas ir uz-

lādējamas ar saules vai vēja enerģiju; 
fi piedalies bateriju savākšanas akcijās, rīko tādas savā darba vietā.

Atkritumu šķirošanas laukuma darba laiks:

Pirmdiena, otrdiena, ceturtdiena, piektdiena –
8:00-17:00

trešdiena – 8:00-19:00
pusdienu pārtraukums – 12:00-13:00

sestdiena – 9:00-13:00
svētdiena – SLĒGTS 

SADzīvES ATKRITUMU ŠĶIRoŠANAS NoTEIKUMI

Kā pareizi šķirot izlietotās
baterijas?


