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Sākot ar 2020. gada janvāri, SIA «Preiļu saimnieks» saīsina periodu ūdens skaitītāju rādījumu
nolasīšanai un nodošanai. Turpmāk šī informācija ir jāiesniedz laika periodā no tekošā mēneša
25. datuma līdz mēneša pēdējai dienai!

Šādas pārmaiņas ir nepieciešamas, lai precīzāk varētu uzskaitīt faktiski patērēto ūdens daudzumu
pārskata mēnesī, veikt analīzi par ūdens patēriņu dzīvojamā mājā un laikus konstatēt un novērst iespējamās
sistēmas problēmas.

Veicot ikgadējās ūdens skaitītāju pārbaudes dzīvokļos, nereti tiek konstatēta situācija, ka skaitītāju
rādījumi netiek nolasīti, bet gan tiek paziņoti bez faktisko rādījumu nolasīšanas. Šāda rīcība ir pretrunā
ar noslēgto apsaimniekošanas līgumu un var radīt finanšu zaudējumus dzīvokļa īpašniekam!

Ūdens skaitītāju rādījumus SIA «Preiļu saimnieks» klienti var paziņot:
• izmantojot klientu informatīvo sistēmu WEBNams
• nosūtot ziņojumu uz e-pastu namu.parvalde@preili.lv 
• zvanot pa tālruni 65381382 vai 26345495
• ievietojot ziņojumu Komunālo maksājumu norēķinu daļas pastkastītē (N. Rancāna iela 3a, Preiļi)

Ja pārskata mēnesī netika patērēts ūdens, arī par to ir jāpaziņo SIA «Preiļu saimnieks». Pretējā
gadījumā tiks aprēķināta maksa par patērēto ūdeni, ņemot vērā Jūsu pēdējo mēnešu vidējo patēriņu, kas
neatbildīs faktiskajam ūdens patēriņam pārskata mēnesī. Līdz ar to Jūs maksāsiet par pakalpojumu, kuru
vēl neesat saņēmuši!

Lai arī turpmāk SIA «Preiļu saimnieks» varētu nodrošināt nepārtrauktu ūdensapgādi, atbilstošu
ūdens kvalitāti un maksimāli samazināt pakalpojuma tarifu, lūgums katram dzīvokļa īpašniekam
laicīgi nodot ūdens skaitītāju rādījumus, informēt par ūdensvada un kanalizācijas sistēmas bojājumiem
un veikt savlaicīgu pakalpojuma apmaksu!

Preiļu novada pašvaldībā ir apzi-
nāti tai piederošie nesakoptie īpa-

šumi, līdz ar to pakāpeniski pieejamā
finansējuma ietvaros un prioritārā se-
cībā tiek veikta šo teritoriju sakopšana. 

Janvāra mēnesī pašvaldības uzdevumā
tās kapitālsabiedrība SIA «Preiļu saim-
nieks» veica sakopšanas darbus ar kokiem
un krūmiem aizaugušajā teritorijā Ebreju
kapsētā. Kapu dienvidu daļas sakārtošanas
gaitā tika nogriezti sapuvušie, trupes skar-

tie un nokaltušie koki, kā arī likvidēti paš-
izsējā saaugušie krūmi un koki. Pēc zāģē-
šanas darbu veikšanas teritorija ir atbrīvota
no radušās koksnes, kā arī veikti apkārtnes
sakopšanas darbi.

SIA «Preiļu saimnieks» Labiekārtoša-
nas un apzaļumošanas daļas vadītāja Zenta
Igolniece paskaidroja, ka kapu dienvidu
daļa nebija kopta vairākus gadus, līdz ar
to šī teritorija izskatījās drūmā stāvoklī.
«Pārējā kapsētas daļā labiekārtošanas dar-

bos, kas norisinājušies talku ietvaros, ie-
saistījušies pilsētas iedzīvotāji un SIA
«Preiļu saimnieks» darbarokas. Neatsve-
ramu ieguldījumu kapsētas sakopšanā ie-
guldījuši ir arī vācu jauniešu nometnes
LOT dalībnieki. Uz doto brīdi ir paveikts
daudz – pacelti un notīrīti kapakmeņi un
pieminekļi, izveidoti celiņi, iegūstot pie-
vilcīgu teritoriju. Beidzot pienāca laiks 
labiekārtot arī dziļāko kapu teritoriju,» at-
zīst Z. Igolniece. 

Kapu tuvumā piegulošās daudzdzī-
vokļu dzīvojamās mājas iedzīvotājus pēc
teritorijas labiekārtošanas darbiem uztrauc
pārāk atsegtais skats uz kapiem, tāpēc paš-
valdība informē, ka ir rasts risinājums, ie-
plānojot kapu zonu no dzīvojamās zonas
atdalīt ar apstādījumiem.

Jolanta Upeniece,
Preiļu novada domes mājaslapas 

satura redaktore
Foto – Jolanta Upeniece

Ebreju kapu teritorijā veikti sakopšanas darbi

Paziņojums
Lauktehnikas masīva iedzīvotājiem 

2020. gadā SIA «Preiļu saimnieks» plāno veikt
Mehanizatoru – Pils ielu ūdensvada un kanalizācijas
tīklu rekonstrukciju! Kā paskaidroja SIA «Preiļu
saimnieks» Ūdensapgādes un kanalizācijas daļas
vadītājs Aleksandrs Lapuha, esošie ūdensvada un
kanalizācijas tīkli šajā rajonā ir veci un diezgan
sliktā stāvoklī. Veicot tīklu rekonstrukciju, uzlabo-
sies iedzīvotājiem piegādājamā ūdens kvalitāte, kā
arī tiks novērstas iespējamas ūdensvada un kanali-
zācijas avārijas situācijas.

Sakarā ar plānotajiem būvdarbiem, SIA
«Preiļu saimnieks» aicina Lauktehnikas masīva
iedzīvotājus būt saprotošiem un LAICĪGI rēķi-
nāties ar to, ka būvdarbu laikā var tikt bojātas
pie mājām esošās PUĶU DOBES, KOŠUM-
KRŪMI un MAZDĀRZIŅI!

Paziņojums 
daudzdzīvokļu māju vecākajiem!

Lai veicinātu dzīvokļu īpašnieku iesaistīšanos savas daudz-
dzīvokļu mājas apsaimniekošanā, SIA «Preiļu saimnieks» ai-
cina 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 aktuālo informāciju par mājas ap-
saimniekošanu. 

Turpmāk izpildīto apsaimniekošanas darbu aktus par pār-
skata mēnesi mājas vecākie varēs parakstīt, sākot no nākamā
mēneša 25. datuma (par nepieciešamību parakstīt aktus mā-

jas vecākie tiks informēti personīgi).

Par ūdens skaitītāju rādījumu nodošanu!
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vidējā maksa janvāra apkures periodā
Saskaņā ar Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra datiem vidējā gaisa

temperatūra janvāra apkures periodā (no 27.12.2019. līdz 27.01.2020. – 32 dienas) bija
plus 2,06 grādi pēc Celsija.

Saskaņā ar Siltumapgādes daļas apkopoto informāciju vidējā maksa par apkurināmās
platības vienu kvadrātmetru iedzīvotājiem, kuri saņem siltumenerģiju no Liepu, Celtnieku
un Pils ielas katlumājām, janvāra norēķinu periodā ir 1,279 EUR ar PVN, bet siera rūp-
nīcas mikrorajonā – 1,29 EUR ar PVN par apkurināmās platības kvadrātmetru.

Apskatot atsevišķi katras katlumājas apkalpojošās teritorijas, vidējās izmaksas ir
šādas: Liepu ielas katlumāja – 1,205 EUR/m2, Pils ielas katlumāja – 1,885 EUR/m2,
Celtnieku ielas katlumāja – 1,299 EUR/m2 ar PVN.

mazāki apkures rēķini ir siltinātās mājās
Vairums daudzdzīvokļu māju mūsu pilsētā ir būvētas pirms vairākiem gadu desmitiem,

ekspluatācijas laikā tām nav bijis veikts kapitālremonts, to iekšējie inženiertīkli un nama
nesošās konstrukcijas ir stipri nolietojušās, tādēļ ēkām ir liels siltumenerģijas zudums.
Vislabākais veids, kā samazināt rēķinus par apkuri tajā pašā laikā saglabājot siltuma
komfortu dzīvokļos, ir mājas siltināšana.

Siltināto namu iedzīvotāji par apkuri maksā ievērojami mazāk nekā vidēji pilsētā.
Maksa par apkuri Preiļu renovētajās mājās janvāra apkures periodā ar PVN:

SIA «Preiļu saimnieks» Siltuma un ūdens apgādes nodaļa ap-
kopojusi datus par siltumenerģijas maksu šī gada janvāra norēķinu
periodā. Pie AS «Latvijas gāze» noteiktās dabas gāzes tirdzniecības
cenas, saskaņā ar Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas
lēmumu kopējais siltumenerģijas tarifs janvārī bija 54,23
EUR/MWh bez PVN.

maksa par siltumenerģiju Preiļu daudzdzīvokļu mājās
janvāra norēķinu periodā 

mazāks siltumenerģijas patēriņš – mazāki rēķini 
Aptuveni sešus mēnešus gadā kat-

ram Latvijas iedzīvotājam viens
no lielākajiem ikmēneša maksājumiem
ir maksa par siltumenerģiju. Daudzi
droši vien ir apsvēruši, kā šo maksājumu
būtu iespējams samazināt.

Gaisa temperatūra, siltumenerģijas ra-
žošanai nepieciešamā kurināmā izmaksas,
nodokļu politika – tie ir faktori, kas ietekmē
apkures rēķinus un ko nav iespējams mai-
nīt. Siltumenerģijas tarifs ir tikai viens no
diviem komponentiem, kas veido ikmēneša
maksu par apkuri. Ļoti svarīgs nosacījums
ir siltumenerģijas patēriņš katrā mājā. Ie-
priekšējās apkures sezonas ir pierādījušas,
ka to Preiļu māju iedzīvotāji, kuri ir sakār-
tojuši savu namu, veicot renovāciju, par
apkuri maksā pat uz pusi mazāk, nekā to
māju iedzīvotāji, kas savai mājai nekādus
uzlabojumus nav veikuši.

Aprēķini liecina, ka iedzīvotāji paši var
regulēt siltuma rēķinus. Iedzīvotāju rēķinus
par siltumu ietekmē katras mājas norobe-
žojošo konstrukciju siltumtehniskie rādītā-
ji – pārsegumu, ārsienu, jumta, bēniņu, pa-
grabtelpu siltinājums, logu un durvju stā-
voklis, siltummezglā ieregulētais režīms.
Kopējo siltumenerģijas zudumu aptuvens
sadalījums mājai ir šāds: 

4 bēniņu pārsegums – 8-14 %
4 ārsienas – 35-50 %
4 logi un durvis – 20-30 %

4 pagraba pārsegums – 8-12 %
4 ventilācija – 20-25 %

Rēķinu par apkuri var samazināt,
veicot vienkāršus pasākumus:

• Ja ir par karstu, tad ieteicams samazi-
nāt siltuma padevi radiatoros, nevis atvērt
logus vēdināšanai.

• Ja radiatoriem ir uzstādīti termoregu-
latori un nepieciešama ilgstoša telpas vē-
dināšana, ieteicams ieregulēt zemāku telpas
temperatūru.

• Nevēdiniet telpas ilgstoši, bet gan īsu
brīdi un intensīvi (apkures sezonā noteikti
nepieciešams vēdināt telpas, lai ielaistu
svaigu gaisu un lai izvairītos no kondensāta
veidošanās)!

• Sākoties apkures sezonai, jāpārlieci-
nās, ka gar logu malām nenāk aukstums.
Ja tā tomēr ir, tad vecie, bojātie logi jāno-
maina pret jauniem. Ja nav iespējas to iz-
darīt, tad vismaz pamatīgi ar siltino-
šu blīvējumu jānoblīvē logu un balkonu
sprau gas, lai telpa nezaudētu siltumu. 
Pie loga piekārti biezi aizkari aizturēs 
aukstumu.

• Lai samazinātu siltuma zudumu caur
sienām, aiz radiatoriem var piestiprināt sil-
tumu atstarojošu materiālu, piemēram, fo-
liju.

• Samazināt apkurei izmantoto enerģi-
jas daudzumu var, regulāri noslaukot pu-

tekļus no radiatoriem, arī katrs krāsojuma
slānis samazina radiatoru siltumatdevi. Lai
netraucētu gaisa cirkulāciju telpā, radiatoru
priekšā nevajadzētu aizkārt aizkarus un no-
vietot mēbeles, nežāvēt uz tiem veļu.

• Ziemā uz naktī aizveriet žalūzijas
(dubulti stiklots logs ar aizvērtām žalūzi-
jām ir līdzvērtīgs trīskārtīgi stiklotam lo-
gam)!

• Virtuvē, vannas istabā un tualetē ierī-
kojiet regulējamas ventilācijas lūciņas un
regulējiet tās pēc nepieciešamības!

• Pārliecinieties, ka pagraba logi ir ie-
stikloti!

• Noblīvējiet bēniņu lūkas, iestiklojiet
un noslēdziet logus!

• Nodrošiniet kāpņu telpu ar dubultām
durvīm, kas mehāniski aizveras!

Arī, pazeminot temperatūru visā mājā,
ir iespējams ietaupīt. Tādā gadījumā daudz-
dzīvokļu mājas iedzīvotājiem ir jāvienojas
par temperatūras samazināšanu un savs lē-
mums jādara zināms SIA «Preiļu saim-
nieks» Siltumapgādes daļai.

• A. Upīša iela 2 – margu remonts 3. kāpņu telpā
• A. Upīša iela 5 – teknes remonts 1. kāpņu telpā
• Jaunā iela 1 – pagraba durvju remonts 3. kāpņu telpā
• Kooperatīva iela 2 – bēniņu pārsega siltināšana 1. kāpņu telpā
• Liepu iela 1 – ārdurvju remonts 1. kāpņu telpā
• Pils iela 8 – pastkastīšu uzstādīšana; lieveņu remonts
• Rancāna iela 8 – 2. kāpņu telpas sienas krāsošana

Remontdarbus daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās SIA «Preiļu saimnieks» Remontu
un celtniecības daļa veic pēc dzīvokļu īpašnieku vairākuma ierosinājumiem apsaimnie-
košanas 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 daudzdzīvokļu dzīvojamo māju apsaimniekošana!

Paveiktie remontdarbi daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās 2020. gada janvārī
SIA «Preiļu saimnieks» Remontu un celtniecības daļa ir apkopojusi informāciju par 2020. gada janvāra mēnesī paveiktajiem remontdarbiem daudzdzīvokļu dzī-

vojamās mājās Preiļos.
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apstiprināts jauns atkritumu 
apsaimniekošanas tarifs

Sākot ar 2020. gada 1. janvāri Preiļu novadā ir stājies
spēkā jauns atkritumu apsaimniekošanas tarifs, kas tika
apstiprināts 2019. gada 26. septembrī Preiļu novada domes
sēdē. Šobrīd maksa par sadzīves atkritumu apsaimnieko-
šanu ir 14,94 EUR/m3 bez PVN (pirms tam bija 13,19
EUR/m3 bez PVN). Šāds tarifa pieaugums galvenokārt ir
izskaidrojams ar grozījumiem Dabas resursu nodokļa li-
kumā. SIA «Preiļu saimnieks» jau iepriekš informēja par
šādu pakāpenisku dabas resursu nodokļa likmes paaug-
stināšanos atkritumu apglabāšanai poligonos, ar mērķi sa-
mazināt poligonos apglabājamo atkritumu apjomu un vei-
cināt atkritumu otrreizējo izmantošanu un pārstrādi.

Kā arī SIA «Preiļu saimnieks» atgādina, ka sākot ar
2020. gada 1. janvāri dzīvokļa īpašumos, kuros nav dek-
larēta neviena persona, aprēķins par sadzīves atkritumu
apsaimniekošanu tiek veikts kā par vienu deklarēto per-
sonu, ko nosaka grozījumi Ministru kabineta 2008. gada 
9. decembra noteikumos Nr. 1013 «Kārtība, kādā dzīvokļa
īpašnieks daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā norēķinās par pa-
kalpojumiem, kas saistīti ar dzīvokļa īpašuma lietošanu». 

atkritumu šķirošana ir videi draudzīga rīcība
Atkritumu daudzums arvien palielinās. Vēstures fakti

liecina, ka pirms diviem simtiem gadu aptuveni 90% no
visiem cietajiem sadzīves atkritumiem tika izmantoti vēl-
reiz, līdz mūsdienām šī proporcija ir nepārtraukti samazi-
nājusies, un tagad vairs tikai 1% no visiem sadzīves at-
kritumiem tiek izmantoti otrreiz. Atkritumu daudzums
palielinās proporcionāli sabiedrības attīstībai – jo straujāk
sabiedrība attīstās, jo vairāk un vairāk atkritumu tiek sa-
ražots. Vēlme pēc augstākas dzīves kvalitātes veicina to,
ka cilvēki izvēlas pirkt arvien vairāk dažādu preču. Mūs-
dienās patērētājiem tiek piedāvāts plašs preču klāsts, kas
mūsu ikdienas dzīvi atvieglo un padara ērtāku. Regulāri
mēs pērkam ļoti daudz dažādu īslaicīgi vai pat tikai vien-
reiz lietojamu izstrādājumu. Tehnoloģiju attīstība sekmē
to, ka cilvēki iegādājas arvien jaunas un jaunas ierīces,
tās lieto īsāku laiku, bet vecās izmet kā nederīgus atkritu-
mus. Šādas dzīves stila pārmaiņas, protams, palielina mūsu
dzīves kvalitāti, un vienlaikus ir noticis tā, ka mēs radām
tik daudz sadzīves atkritumu kā vēl nekad līdz šim visā
cilvēces vēsturē. 

Kāpēc jāšķiro atkritumi? Šķirojot atkritumus, mēs sa-
mazinām kopējo poligonā apglabājamo atkritumu dau-
dzumu. Šķirošana ir veids, kā ietaupīt dabas resursus. No
izlietotajām precēm atkārtoti var ražot izejvielas un pro-
duktus. Piemēram, plastmasas atkritumi dabā nenoārdās,
bet otrreiz pārstrādāti un atgriezti ekonomiskajā apritē tie
ļauj ietaupīt dabas resursus un samazinās kaitējums, kas
tiek nodarīts dabai. Papīra otrreizēja pārstrāde ne tikai
ļauj samazināt izcirsto mežu platības, bet arī ietaupa ener-
ģiju un samazina kaitīgo izmešu daudzumu, kas gaisā un
ūdenī nonāk celulozes pirmreizējā vārīšanas procesā. Arī
pārstrādei nodotais stikls kūst pie zemākas temperatūras
nekā nepieciešams tā pirmreizējai pārstrādei, un to iespē-
jams pārstrādāt neierobežoti daudz reižu, stikla īpašības
un kvalitāte no tā nemazinās.
sia «Preiļu saimnieks» šķirotos atkritumus

pieņem bez maksas
SIA «Preiļu saimnieks» Atkritumu apsaimniekošanas

daļa atgādina, ka ikvienam Preiļu novada iedzīvotājam
pieejama pilnvērtīga iespēja iesaistīties dalītās atkritumu
vākšanas sistēmā, un aicina izmantot šim nolūkam pare-
dzētos dalīto atkritumu vākšanas laukumus, kā arī zvan-
veida konteinerus stiklam, kuri ir izvietoti citās, Preiļu
novada iedzīvotājiem pieejamās vietās.

Šobrīd Preiļu pilsētā iedzīvotājiem pieejami 24 dalīti
vākto atkritumu laukumi un četri dalīti vākto atkritumu
laukumi Preiļu novada ciemos – Aizkalnē (Raiņa ielā 6),
Pelēčos (Liepu ielā 10a), Līčos (Jaunatnes ielā 1) un Prī-
kuļos (Brīvības ielā 8). 

Atgādinām iedzīvotājiem, ka konteineri nešķirotajiem
sadzīves atkritumiem ir paredzēti tikai un vienīgi ikdienas
sadzīves atkritumiem un tos izmantot var TIKAI KON-
KRĒTO MĀJU IEDZĪVOTĀJI, kas ir noslēguši līgumus
par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu ar SIA «Preiļu
saimnieks». Šķiroto atkritumu konteinerus (dzeltenā un
zaļā krāsā) tiem paredzētiem sašķirotajiem atkritumiem
VAR IZMANTOT IKVIENS!  

Konteineros ar dzeltenajiem vākiem drīkst mest
TĪRU un SAUSU visu veidu papīru (avīzes, žurnālus,
grāmatas, kartona iepakojumu), plastmasu (PET dzērienu
pudeles, plēves iepakojumu, polietilēna maisiņus, cieto
plastmasu (HDPE) – šampūna pudeles, kanniņas), arī tet-
rapakas (izskalotas un saplacinātas sulas un piena pakas),
kā arī skārdenes un konservu bundžas.

Zaļie konteineri ir paredzēti tikai IZSKALOTĀM un
TĪRĀM stikla pudelēm un stikla burkām. Tajos nedrīkst
mest glāzes, stikla keramiku, kristāla traukus, logu stiklu,
balzama pudeles, spoguļus, lampu kupolus, spuldzītes.
Katram stikla veidam ir citādāks sastāvs, tādēļ piemaisī-
jumi pārstrādātajam stiklam maina vērtību un bojā stikla
pārkausēšanas krāsnis. Nepareizi sašķirotu stiklu ar ne-
vēlamiem piemaisījumiem praktiski nav iespējams pār-
strādāt. Lai atkritumu šķirošana dotu lietām un materiāliem
otru dzīvi, tas jādara uzmanīgi, pareizi un ar apdomu.

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

Ja mājās sakrājies daudz atkārtotai pārstrādei derīgu
sadzīves atkritumu, tos ikviens pats var atvest uz Atkritumu
šķirošanas laukumu Rīgas ielā 4, Preiļos, vai arī nepie-
ciešamības gadījumā pieteikt uzņēmuma transportu!

SIA «Preiļu saimnieks» Atkritumu šķirošanas lau-
kumā Preiļos, Rīgas ielā 4, bez maksas pieņem šādus
šķirotos atkritumus:

• kartonu un makulatūru;
• tetrapakas;
• pudeļu un burku stiklu;
• plastmasas iepakojumu (PET dzērienu pudeles, po-

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

• lauksaimniecībā izmantotās ruļļu plēves;
• skārdenes un metāla bundžas;
• luminiscētās lampas (dienasgaismas spuldzes);
• neizjauktas nolietotās sadzīves elektriskās un elek-

troniskās iekārtas (ledusskapjus, televizorus, datorus u.c.)

Šķirotie atkritumi tiek izvesti atsevišķi!
SIA «Preiļu saimnieks» Atkritumu apsaimniekošanas

daļas vadītāja Vineta Igolniece norāda, ka joprojām nākas
saskarties ar cilvēku neizpratni: «Kā tā? Apzinīgi šķirojam
atkritumus, bet atbrauc mašīna un saber visu kopā! Kāda
šķirošanai jēga?» Vineta Igolniece skaidro, ka šajā apgal-
vojumā taisnība ir tikai tā, ka šķirotos un nešķirotos atkri-
tumus izved vienas un tās pašas mašīnas. Bet pilnīgi ap-
lams ir apgalvojums, ka šķiroto un nešķiroto atkritumu
konteineru saturs tiek sabērts kopā. Tā nav! Vienā reisā
tiek iztukšoti parastie sadzīves atkritumu konteineri un to
saturs tiek aizvests uz atkritumu poligonu Demenē, bet
citā reisā tās pašas atkritumvedējmašīnas iztukšo kontei-
nerus ar dzelteniem vākiem, vēl citā reisā – izved stiklu,
ko iedzīvotāji ir sametuši konteineros ar zaļiem vākiem. 

Visi iedzīvotāju sašķirotie atkritumi tiek nogādāti Atkri-
tumu šķirošanas laukumā Rīgas ielā 4, Preiļos, kur tie vēlreiz
tiek pāršķiroti (tiek atlasīti nederīgie piemaisījumi) un tie
tiek sagatavoti otrreizējai pārstrādei, piemēram, plastmasas
pudeles tiek sašķirotas pēc krāsām un tad sapresētas ķīpās.
Savukārt ķīpas tiek iekrautas lielos kravas furgonos un no-
gādātas pārstrādes rūpnīcās, kur atkritumi pārtop jaunās pre-
cēs un produktos, kas atkal nonāks veikalu plauktos.

Nešķirotie sadzīves atkritumi tiek vesti uz sadzīves
atkritumu poligonu Demenē, kur tos pieņem par maksu,
un tie tur arī tiek noglabāti.

Parastie sadzīves atkritumu konteineri 
nav paredzēti būvgružiem

un lielgabarīta atkritumiem!
SIA «Preiļu saimnieks» atgādina, ka būvgružus jeb

celtniecības atkritumus (piemēram, cementa izstrādājumus,
ķieģeļus, keramiku, akmeņus u.tml.), pat ja tie ir nelielā
daudzumā, nekādā gadījumā nedrīkst izmest parastajos
sadzīves atkritumu konteineros, rezultātā var tikt bojāta
atkritumu izvešanas mašīnu elektronika. Parastie sadzīves
atkritumu konteineri ir paredzēti tikai un vienīgi ikdienas
sadzīves atkritumiem – pārtikas atliekām u.tml., bet nekādā
gadījumā celtniecības vai citiem lielgabarīta (piemēram,

mēbeles) atkritumiem. Tāpat nepieļaujama ir būvgružu
izgāšana ceļmalās vai mežos. Veicot remontu, obligāti jā-
piesaka atsevišķa šo atkritumu izvešana. 

SIA «Preiļu saimnieks» piedāvā 8m3 tilpuma būvgružu
konteineru nomu, kas pamatā paredzēti celtniecības at-
kritumiem – būvgružiem (celtniecības, renovācijas un re-
montdarbu atkritumi), būvlaukumu atkritumiem, ielu uz-
laušanas atkritumiem, celtniecības laikā uzraktajai zemei.
Būvgružu konteineri pieejami ne tikai firmām un uzņē-
mumiem, bet arī ikvienam iedzīvotājam, kurš savā dzīvoklī
vai mājā veic remontu vai arī, ja ir jāizved liels daudzums
dažādu citu, piemēram, lielgabarīta vai bioloģisko atkri-
tumu (t.i., dārza atkritumi). Ja celtniecības atkritumu nav
daudz, tad to izvešanai ir iespēja pieteikt SIA «Preiļu
saimnieks» traktortehniku, ja savukārt jāizved liels apjoms,
tad iesakām būvgružu konteineru nomu. 

Būvgružu un lielgabarīta atkritumu izvešanas izmaksas
tiek konkretizētas individuāli sastādītā līgumā. Šī summa
ir atkarīga no vairākiem kritērijiem:

1. Pirms piegādes tiek nosvērts tukšs konteiners.
2. Pirms atkritumu izvešanas tiek izvērtēts pilna kon-

teinera sastāvs, tāpēc, izmantojot būvgružu konteinerus,
ir jāizturas atbildīgi, lai vēlāk nevajadzētu pārmaksāt:

• ja konteinerā ir visa veida, jaukta tipa atkritumi, tad
tiek piemērots cieto sadzīves atkritumu spēkā esošais ta-
rifs – šobrīd tas ir 14,94 EUR/m3 bez PVN;

• ja konteinerā ir tikai būvgruži (celtniecības, renovā-
cijas un remontdarbu atkritumi, būvlaukumu atkritumi,
ielu uzlaušanas atkritumi, celtniecības laikā uzraktā zeme),
tad maksa par 1 tonnu ir 74,39 EUR bez PVN 21% (pēc
poligona «Cinīši» cenrāža; www.aadso.lv);

• ja konteinerā tiek konstatēti bīstamie atkritumi (pie-
mēram, šīferis), tad visa konteinera masa tiek klasificēta
kā bīstamie atkritumi, un maksa par 1 tonnas apglabāšanu
ir 92,84 EUR bez PVN 21% (pēc poligona «Križevņiki»
cenrāža; www.alaas.lv).

3. Būvgružu konteinera noma – bezmaksas (sākot no
trešās dienas pēc konteinera uzstādīšanas objektā, jāmaksā
2,00 EUR ar PVN par katru nākošo izmantošanas dienu).

4. Par būvgružu un bīstamo atkritumu transportēšanu
uz atkritumu apglabāšanas poligonu, papildus apglabāša-
nas tarifam tiek piemērota maksa par transporta pakalpo-
jumiem – 1,00 EUR/km ar PVN. Attālums tiek rēķināts
no klienta līdz nodošanas poligonam.

Būvgružu konteineri tiks izvesti tikai tad, kad tiks
veikta konteinera satura izvērtēšana un līguma sastādīšana,
kam seko pirmsapmaksa vai līguma noslēgšana par ilg-
stošu sadarbību! Turpmāk klientiem tiks izsniegts arī ap-
liecinājums, kurā ar savu parakstu vajadzēs apstiprināt,
ka klients būvgružu konteineri izmantos tam paredzētajiem
mērķiem.

Pakalpojumus var pieteikt un sīkāku informāciju
saņemt, zvanot SIA «Preiļu saimnieks» Atkritumu ap-
saimniekošanas daļas vadītājai Vinetai Igolniecei pa
tālr. 29420721.

Zvaniet un mēs piedāvāsim jums ērtāko veidu, kā at-
brīvoties no dažāda veida atkritumiem pareizi un videi
draudzīgi!

sia «Preiļu saimnieks» atkritumu apsaimniekošanas daļa
nodrošina pilnu atkritumu apsaimniekošanas klāstu
SIA «Preiļu saimnieks» Atkritumu apsaimniekošanas daļa ir Komunālās nodaļas struktūrvienība, kuras uzdevums ir atbilstoši Preiļu novada domes

saistošajiem noteikumiem Nr. 2011/13 «Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Preiļu novadā» organizēt atkritumu apsaimniekošanu Preiļu novadā, un
veikt sadzīves atkritumu savākšanas un izvešanas pakalpojumus saskaņā ar noslēgtajiem līgumiem par atkritumu izvešanu. 

Preiļu novada sadzīves atkritumi tiek nogādāti un apglabāti Dienvidlatgales atkritumu poligonā Demenē. Atkritumu apsaimniekošanas daļas darbs
tiek organizēts tā, lai ikvienam novada iedzīvotājam vai organizācijai piedāvātie pakalpojumi būtu ērti pieejami, tādēļ katram klientam tiek veikta
individuāla pieeja.

sia «Preiļu saimnieks» piedāvā
izvest bioloģiskos atkritumus!

Pakalpojums ir pieejams darba dienās no plkst.
8:00 līdz 17:00.

Pakalpojuma maksu sastāda:
• bioloģiskos atkritumus pieņemam bez maksas;
• traktortehnikas izmantošana – 30,00 EUR/h ar

PVN (minimālais transporta izmantošanas laiks ir 0,5 h);
• viena strādnieka pakalpojumi

(ja nepieciešama palīdzība atkri-
tumu iekraušanā) – 9,66 EUR/h
ar PVN.

Pakalpojuma pieteikšanai 
lūgums zvanīt  uz tālr. 29420721

Būsim atbildīgi pret vidi, pret savu
un līdzcilvēku labklājību un vese-
lību un ar nopietnību attieksimies
pret pareizu atkritumu apsaimnie-
košanu!
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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: Inga Krekele,
tel.  22152891, e-pasts: inga.krekele@preili.lv

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

Domā par rītdienu jau šodien! 

Pasākums iesākās ar ZERO WASTE kustības pie-
kritējas Sintijas Loginas prezentāciju, kuras laikā
klātesošajiem tika izskaidrots – kas īsti ir ZERO
WASTE kustība; kādēļ ir nepieciešams pārskatīt sa-
vus ikdienas paradumus; kā praktizēt savā ikdienā
«zaļo dzīvesveidu»; kā samazināt atkritumu dau-
dzumu. Prezentācijas noslēgumā Sintija Logina pie-
dāvāja vairākus praktiskus padomus bezatkritumu
dzīvesveida ieviešanai savā ikdienā!

Pēc tam sekoja SIA «Preiļu saimnieks» sabied-
risko attiecību speciālistes Ingas Krekeles stāstījums
par atkritumu šķirošanu – kā un kāpēc šķirot atkri-
tumus, kādas šķirošanas iespējas var izmantot Preiļu
iedzīvotāji. Pēc šī stāstījuma noklausīšanās klāt-
esošajiem radās vairāki interesanti jautājumi, un iz-
vērtās plaša diskusija par atkritumu šķirošanu Prei-
ļos. Kā jau pasākuma laikā tika solīts, tālāk sekos
atbildes uz pasākuma laikā izskanējušajiem jautā-
jumiem. Uz jautājumiem atbild SIA «Preiļu saim-
nieks» Atkritumu apsaimniekošanas daļas vadītāja
Vineta Igolniece!

• Vai alumīnija foliju var mest dzeltenajos at-
kritumu konteineros?

Foliju nedrīkst mest plastmasai, papīram un me-
tālam paredzētajos dzeltenajos atkritumu konteine-
ros. Arī lielākā daļa čipsu paku tāpat kā folija ir
metamas sadzīves atkritumu konteineros.

• Ko darīt ar lielizmēra kartona iepakojumu,
masveidīgām grāmatām vai 5 litru cietās plast-
masas kanniņām, kuras nelien dzeltenā atkri-
tumu konteinera lūkās?

Dzeltenie konteineri netiek slēgti, tāpēc šādā
gadījumā ir jāatver konteinera vāks un jāiemet tur
šie lielāka izmēra iepakojumi. Pirms tam OBLIGĀTI
šie iepakojumi pēc iespējas vairāk ir JĀSAPLA-
CINA. Un, protams, ejot prom – jāaizver ciet kon-
teinera vāks!

• Kā rīkoties, ja zvanveida konteineru lūkās
nelien 3 litru burkas?

Zaļie zvanveida konteineri diemžēl ir tikai ar
šāda izmēra lūkām un 3 litru burkas tiešām tur ne-
lien. Šajā gadījumā šīs 3 litru burkas ikviens pats
var atvest un nodot otrreizējai pārstrādei Atkritumu
šķirošanas laukumā Rīgas ielā 4.

• Vai no plastmasas pudelēm ir jānoskrūvē
nost korķīši un kur tie jāmet? Ko darīt ar burku
vāciņiem?

Cietie plastmasas vāciņi kopā ar visu pudeli ir
jāizmet plastmasas iepakojumam paredzētajā kon-
teinerā (tas ir, dzeltenajā), pirms tam pudeli sapla-
cinot un uzskrūvējot vāciņu atpakaļ. Tādējādi pudelē
atpakaļ nepieies gaiss. Šajā pat konteinerā ir metami
arī pudeļu un burku metāla vāciņi.

30. janvārī Preiļu Galvenajā bibliotēkā sadarbībā ar Europe Direct informācijas
centru Austrumlatgalē norisinājās pasākums par bezatkritumu dzīvesveidu jeb
ZERO WASTE («nulles atkritumi»). Kustība ZERO WASTE ir radusies pagājušā
gadsimta sešdesmitajos gados un tās vīzija ir pasaule bez atkritumiem. Mainot savus
ikdienas ieradumus – labojot, pārveidojot, lietojot vēlreiz un šķirojot pārstrādei –
mēs būtiski varam samazināt poligonā nonākošo atkritumu kalnus.

Foto no Preiļu Galvenās bibliotēkas arhīva

Pateicoties Eiropas Savienības Kohēzijas fonda
līdzfinansētā ūdensvada un kanalizācijas tīklu

izbūves un rekonstrukcijas projekta «Ūdenssaimnie-
cības pakalpojumu attīstība Preiļos, II kārta» aktivitāšu
īstenošanai, visiem privātmāju iedzīvotājiem Preiļos ir
iespēja izbūvēt pieslēgumus centralizētajai ūdensap-
gādes un kanalizācijas sistēmai. Diemžēl dažviet pa-
galmos vēl joprojām ir tualetes bez hermētiskā izbū-
vējuma un dzeramā ūdens akas, kas ir tikai dažus
metrus dziļas un kuru ūdens tiek lietots uzturā, lai gan
tā kvalitāte nav labvēlīga cilvēku veselībai.

Lai motivētu Preiļu novada māju īpašniekus pieslēgt
savus īpašumus centralizētajai ūdensapgādes un kanali-

zācijas sistēmai, iedzīvotājiem ir pieejams Preiļu novada
domes līdzfinansējums. Saistošie noteikumi Nr. 2017/07
«Par pašvaldības līdzfinansējumu īpašumu pieslēgšanai
centralizētajai ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmai
Preiļu novadā pēc iedzīvotāju (dzīvojamo ēku īpašnieku)
ierosinājuma» paredz no jauna veidojamiem pieslēgumiem
līdzfinansējumu 20,00 eiro apmērā par vienu garuma
metru katra pieslēguma izbūvei gan ūdensapgādes, gan
kanalizācijas tīklam, bet ne vairāk kā 400 eiro par vienu
pieslēgumu. 

Ūdenssaimniecības objektu apsaimniekošanu, ūdens-
apgādi un notekūdeņu novadīšanu Preiļu pilsētā, Aizkalnes
un Līču ciemos veic SIA «Preiļu saimnieks», tāpēc, lai
izbūvētu pieslēgumu centralizētajam ūdensvadam un/vai
kanalizācijas tīkliem un pieteiktos pašvaldības līdz-
finansējumam, ar aizpildītu iesnieguma veidlapu teh-
nisko noteikumu saņemšanai jāvēršas SIA «Preiļu saim-
nieks». Par pieslēguma ierīkošanu Pelēču ciemā un 

Priekuļu ciemā jāvēršas attiecīgajās pagastu pārvaldēs.
Pēc izbūves darbu izpildīšanas, pieņemšanas akta pa-

rakstīšanas un līguma noslēgšanas fiziska vai juridiska
persona kļūst par SIA «Preiļu saimnieks» klientu. Pēc
pievadu izbūves un ūdens patēriņa skaitītāju uzstādīšanas,
mājas vai dzīvokļa īpašniekam vai juridiskai personai ar
SIA «Preiļu saimnieks» jānoslēdz līgums par ūdens un
kanalizācijas pakalpojuma saņemšanu. Patvaļīga pievie-
nošanās ūdens vai kanalizācijas centralizētajiem inženier-
tīkliem ir administratīvi sodāma darbība.
______________________________________________            

Projektu Nr. 3DP/3.5.1.1.0/10/IPIA/VIDM/025 «Ūdenssaim-
niecības pakalpojumu attīstība Preiļos, II kārta» līdzfinansē Ei-
ropas Savienība.Finansējuma saņēmējs šī projekta ietvaros ir
SIA «Preiļu saimnieks».Projekta administratīvās, finanšu un
tehniskās vadības uzraudzību nodrošina LR Vides aizsardzības
un reģionālās attīstības ministrija.

Ieguldījums Tavā nākotnē!

aicinām privātmāju saimniekus veikt īpašumu pieslēgšanu
centralizētajai ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmai!

SIA «Preiļu saimnieks» turpina klaiņojošo un bezsaimnieka
kaķu sterilizāciju Preiļu pilsētā ar mērķi humāni samazināt šādu
bezsaimnieka kaķu skaitu. 

SIA «Preiļu saimnieks» veic kaķu ķeršanu, kā arī nodrošina pie-
skatīšanu vairākas dienas pēc sterilizācijas, līdz pilnībā beigusies
narkozes iedarbība. Pēc tam kaķi tiek palaisti brīvībā tieši tajā pašā
vietā, kur tika saķerti, tāpēc ka pazīstamā vidē viņiem ir vieglāk iz-
dzīvot. Noķerto kaķu sterilizāciju veic sertificēts veterinārārsts Andris
Pastars. Sterilizētie kaķi tiek iezīmēti, lai netiktu saķerti vēlreiz. 

Nepieradinātus un mežonīgus kaķus vieglāk noķert, ja iesaistās
un palīdz iedzīvotāji, kas ikdienā par viņiem rūpējas. Lai atvieglotu
kaķu noķeršanu, tiek izmantots arī kaķu ķeramais būris, taču arī šajā
gadījumā nepieciešama iedzīvotāju līdzdalība, kas zina, kad dzīvnieki
nāk un kad tos vieglāk noķert.

Sīkāka informācija zvanot pa tālr. 26438147 vai 26345376.

Nodoti otrreizējai pārstrādei
derīgie atkritumi

SIA «Preiļu saimnieks» Atkritumu apsaimniekošanas daļa šī
gada janvārī un februārī otrreizējai pārstrādei jau nodevusi lielu
daudzumu Preiļu novada iedzīvotāju sašķiroto atkritumu:

‚ kartons – 21,5 t
‚ plēve – 3,5 t
‚ cietā plastmasa jeb HDPE – 0,14 t
‚ plastmasas dzērienu pudeles jeb PET – 0,18 t
‚ makulatūra – 0,24 t
‚ dienasgaismas lampas – 0,52 t
‚ nolietotās riepas – gandrīz 15 t
‚ nolietotā sadzīves tehnika – 4,54 t

sia «Preiļu saimnieks»
MORGA UN APBEDĪŠANAS

BIROJA PAKALPOJUMI
Preiļos, talsu ielā 2a

strādājam darbdienās 
no plkst. 8.00-12.00; 13.00-17.00

tālr. 65322592 vai 26431724

arī šogad turpinās bezsaimnieka
kaķu sterilizācija 
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