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IEDZĪVOTĀJU IEVĒRĪBAI
Atgādinām, ka nolietotās sadzīves elektronikas nodošanas
punkts, kas kādreiz atradās Mehanizatoru ielā 1, Preiļos,

jau vairāk kā gadu ir pārcelts 
uz SIA «PREIĻU SAIMNIEKS» 

Atkritumu šķirošanas laukumu – Rīgas ielā 4, Preiļos!

Nolietotās sadzīves elektriskās un elektroniskās 
iekārtas (ledusskapjus, televizorus u.c.) 

pieņemam TIKAI neizkomplektētā veidā!

Sadzīves atkritumu izvešanas grafiki
Sadzīves atkritumu izvešanas grafikus privātmājām 2021. gadā var atrast SIA «PREIĻU SAIMNIEKS»

mājaslapā www.preilusaimnieks.lv, sadaļā – PAKALPOJUMI – Atkritumu apsaimniekošana – Kon-
teineru izvešanas grafiki privātmājām.

Neaizmirstiet, ka atkritumu izvešanas dienā konteiners ir jānovieto blakus brauktuvei (iela, ceļš ārpus
iežogotas teritorijas) vietā, kas saskaņota ar SIA «PREIĻU SAIMNIEKS», un kuras segums un izmēri
ir atbilstoši kravas transporta pārvietošanās vajadzībām. 

Preiļu pilsētas iedzīvotājiem atkritumu izvešanas dienā konteineri ir jānovieto attiecīgajā vietā
plkst. 8:00 no rīta, savukārt pagastu teritorijās – plkst. 7:00 no rīta.

Atgādinām, ka nav pieļaujama konteinera piepildīšana virs konteinera tilpuma un atkritumu maisiņu
novietošana blakus konteineram!

Vairāk informācijas, zvanot SIA «PREIĻU SAIMNIEKS» Atkritumu apsaimniekošanas daļas
vadītājai Vinetai Igolniecei pa tālr. nr. 29420721.

Ņemot vērā Latvijā izsludināto ārkārtējo situāciju koronavīrusa Covid-19 
izplatības dēļ, SIA «PREIĻU SAIMNIEKS» klientus apkalpo TIKAI attālināti:

v zvanot uz klientu apkalpošanas tālruņa numuru 65381152 vai rakstot uz e-pastu
psaimnieks@preili.lv;

v par jautājumiem, kas saistīti ar komunālo pakalpojumu rēķiniem, zvanot uz
Komunālo maksājumu norēķinu daļas tālruņa numuru 65381382 vai 26345495 vai
rakstot uz e-pastu namu.parvalde@preili.lv;

v sazinoties ar SIA «PREIĻU SAIMNIEKS» speciālistiem, zvanot vai rakstot uz
e-pastu; kontaktinformācija ir pieejama http://preilusaimnieks.lv/lv/kontakti/; 

v izmantojot sadaļu «Uzdot jautājumu» SIA «PREIĻU SAIMNIEKS» mājaslapā
www.preilusaimnieks.lv (vispārīgiem jautājumiem);

v rakstot uz https://www.facebook.com/PreiluSaimnieks; 

v iesniegumus papīra formātā, kas adresēti SIA «PREIĻU SAIMNIEKS», iespē-
jams iesniegt ievietojot tos pasta kastītē Liepu ielā 2, Preiļos (blakus ārdurvīm);

Apmeklējumu klātienē pēc iepriekšēja pieraksta iespējams pieteikt tikai tad, ja ie-
snieguma vai sūdzības izskatīšanu nav iespējams nodrošināt rakstveidā vai attālināti
un iesnieguma izskatīšana ir saistīta ar nozīmīgu personas tiesību aizskārumu un ob-
jektīvu steidzamību!

Lūgums iedzīvotājiem sekot līdzi aktuālajai informācijai un noteiktajiem piesar-
dzības pasākumiem. 

Par uzņēmuma SIA «PREIĻU SAIMNIEKS» aktualitātēm informēsim tīmekļviet-
nē www.preilusaimnieks.lv, sociālajos tīklos un ikmēneša informatīvajā izdevumā 
«Saimnieka Vārds».

KLIENTU APKALPOŠANA

Nodoti otrreizējai pārstrādei
derīgie atkritumi

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

‚ kartons – 12 tonnas
‚ plastmasas iepakojums (plēves, cietā plastmasa (HDPE),

PET pudeles) – 5,62 tonnas
‚ metāla iepakojums (alumīnija skārdenes, metāla konser-

vu bundžas) – 0,63 tonnas
‚ nolietotā sadzīves tehnika – 5 tonnas

Izmaiņas SIA «PREIĻU SAIMNIEKS»
Komunālo maksājumu norēķinu daļas darba laikā

Sākot ar 2021. gada 1. janvāri SIA «PREIĻU SAIMNIEKS» Komunālo maksājumu norēķinu
daļai N. Rancāna ielā 3a ir mainījies darba laiks.

$

$
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Vidējā maksa decembra apkures periodā
Saskaņā ar Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra datiem vidējā gaisa

temperatūra decembra apkures periodā (no 26.11.2020. līdz 27.12.2020. – 32 dienas)
bija mīnus 0,2 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, decembra norēķinu periodā ir 1,388 EUR ar PVN, bet siera
rūpnīcas mikrorajonā – 1,46 EUR ar PVN par apkurināmās platības kvadrātmetru.

Apskatot atsevišķi katras katlumājas apkalpojošās teritorijas, vidējās izmaksas ir
šādas: 

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 decembra apkures periodā ar PVN:

Maksa par siltumenerģiju Preiļu daudzdzīvokļu mājās
decembra norēķinu periodā

Pirms gada un tagad ...

Paveiktie remontdarbi daudzdzīvokļu 
dzīvojamās mājās 2020. gada decembrī

SIA «PREIĻU SAIMNIEKS» Remontu un celtniecības daļa ir apkopojusi informāciju par 2020. gada
decembra mēnesī paveiktajiem remontdarbiem daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās Preiļos.

• Daugavpils iela 70 – ārdurvju remonts 3. kāpņu telpā
• Daugavpils iela 74 – pagraba logu remonts
• Liepu iela 7 – pagraba durvju remonts 2. kāpņu telpā
• Liepu iela 10 – pagraba durvju bloka uzstādīšana
• Pils iela 4 – jaunu ārdurvju uzstādīšana 2. kāpņu telpā
• Rēzeknes iela 30 – ārdurvju remonts 3. kāpņu telpā

Remontdarbus daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās SIA «PREIĻU SAIMNIEKS» Remontu un celtnie-
cības 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 daudzdzīvokļu dzīvojamo māju apsaimnie-
košana!

SIA «PREIĻU SAIMNIEKS» Avārijas dienests darb-
dienās un brīvdienās no plkst. 8:00 līdz 22:00 apkalpo
SIA «PREIĻU SAIMNIEKS» apsaimniekošanā esošo
Preiļu pilsētas, Aizkalnes un Līču ciemu daudzdzīvokļu
māju un citu apsaimniekojamo objektu apkures, karstā,
aukstā ūdensvadu un kanalizācijas sistēmas. Uz mājām,
ko SIA «PREIĻU SAIMNIEKS» neapsaimnieko, Avā-
rijas dienests dodas tādos gadījumos, ja ir noslēgts līgums
par Avārijas dienesta pakalpojumu izmantošanu.

SIA «PREIĻU SAIMNIEKS» Sil-
tuma un ūdens apgādes nodaļa apkopojusi
datus par siltumenerģijas maksu 2020. gada
decembra norēķinu periodā. Pie AS «Lat-
vijas gāze» noteiktās dabas gāzes tirdznie-
cības cenas, saskaņā ar Sabiedrisko pakal-
pojumu regulēšanas komisijas lēmumu
kopējais siltumenerģijas tarifs decembrī

bija 54,23 EUR/MWh bez PVN.

Kādos gadījumos jāzvana 
SIA «PREIĻU SAIMNIEKS»

Avārijas dienestam?

Ja avārijas situācija notikusi ēkā, kuru neapsaimnieko SIA
«PREIĻU SAIMNIEKS» un nav arī noslēgts līgums par SIA
«PREIĻU SAIMNIEKS» Avārijas dienesta pakalpojumu izmantošanu,
vai ja šis gadījums neietilpst Avārijas dienesta funkcijās, tad pietei-
kums 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 dienesta mērķis ir sniegt palīdzību kritiskās situācijās un
veikt tādus remontdarbus, kuri jāizdara nekavējoties, lai novērstu
turpmākus bojājumus, samazinātu draudus cilvēku un materiālo vēr-
tību 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.

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

SIA «PREIĻU SAIMNIEKS» remontdarbu dispečeri zva-
nus uzklausa visu diennakti, tālrunis: 65307085, bet speciālisti
izbraukumos dodas un palīdz darbdienās un brīvdienās no 
plkst. 8:00 līdz 22:00.

Iestājoties ziemas sezonai,
SIA «PREIĻU SAIMNIEKS»
Komunālā nodaļa ir uzsākusi pil-
dīt vienu no savām funkcijām –
trotuāru un apsaimniekošanā
esošo daudzdzīvokļu māju iekš-
pagalmu attīrīšanu no sniega un
slīdamības novēršanu.

Sniega tīrīšana tiek organi-
zēta, domājot par iedzīvotāju ēr-
tībām – no trotuāriem sniegs tiek
notīrīts jau laikus agri no rītiem
ar traktortehniku, lai, iedzīvotā-
jiem dodoties uz darbu, tie būtu
tīri un nokaisīti ar smilts-sāls mai-
sījumu. Tajos ietvju posmos, kur
nav iespējams izbraukt ar traktor-
tehniku (piemēram, traucē ceļa-
zīmes, elektrības stabi vai koki),
sniegs tiek notīrīts ar roku darbu.

Šis darbs tiek veikts prioritārā
kārtībā, lielāku uzmanību pievēr-
šot Preiļu pilsētas centrālo ielu

trotuāriem (Raiņa bulvāris, Aglo-
nas iela, Brīvības iela, Daugavpils
iela, Rēzeknes iela).

Lai raitāk noritētu daudzdzī-
vokļu dzīvojamo māju iekšpa-
galmu tīrīšana, autovadītājus ļoti
lūdzam būt saprotošiem un sniega

tīrīšanas laikā atbrīvot stāvlauku-
mus – jo rūpīgāk būs notīrīts
sniegs, jo vieglāk pašiem autova-
dītājiem! Tāpat autovadītāji pašu
ērtībām tiek aicināti, tīrot uz auto-
mašīnām sasnigušo sniegu, nevei-
dot kaudzes uz braucamās daļas.

Sniega tīrīšanas darbi Preiļos
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Par nešķiroto sadzīves atkritumu apsaimniekošanas
maksas izmaiņām

Nē, paaugstinātai slodzei!
Balkona un lodžijas izmantojums lielā mērā ir atkarīgs no konstrukcijas tehniskā

stāvokļa. Lai arī cik labā stāvoklī būtu balkons vai lodžija, nebūtu ieteicams to pakļaut
paaugstinātai slodzei. To ir vērts ņemt vērā īpaši tiem, kas šo zonu izmanto lielu un
smagu mantu glabāšanai, piemēram, velosipēdiem, mēbelēm, ragavām, būvmateriāliem
u.tml. vai arī tur vienkārši uzglabā ikdienā nevajadzīgas lietas. Uz balkona vai lodžijas
nav aizliegts glabāt mantas, taču nedrīkst to pārslogot. Paaugstināta slodze negatīvi ie-
tekmē visas dzīvojamās mājas konstrukcijas. 

Jārūpējas par balkonu vai lodžiju!
Nekādā gadījumā balkona grīdu nevajadzētu noklāt ar linoleju vai tepiķi. Zem tiem

uzkrājas mitrums, kas veicina metāla konstrukciju koroziju un bojāšanos. Vispiemēro-
tākais ir flīžu segums, kas labi izskatās un aizsargā no nokrišņiem. Pat tāda vienkārša
lieta kā laicīgi notīrīts sniegs un ledus pagarinās konstrukcijas kalpošanas laiku.

Tāpat jāņem vērā, ka patvaļīgi nav atļauts pārkrāsot lodžijas vai balkonus krāsās,
kas neietilpst ēkas kopējā projektā.

Savukārt balkonu īpašnieki, kas vēlas paši uzlabot balkonu tehnisko stāvokli un tā-
dējādi padarīt tos lietošanā ilgtspējīgākus, var ik pa laikam balkona margas apstrādāt ar
pretkorozijas līdzekli.

Jāievēro ugunsdrošības noteikumi!
Ministru kabineta 2016. gada 19. aprīļa noteikumu Nr. 238 «Ugunsdrošības notei-

kumi» 26.4. punkts aizliedz uz balkoniem un lodžijām novietot balonus ar degtspējīgām
vai oksidējošām gāzēm, kā arī šķidras bīstamas vielas, piemēram, gāzes balonus, kanniņas
ar degvielu vai eļļu u.tml.

Uz balkoniem un lodžijām smēķēt ir aizliegts!
Aizliegts smēķēt uz daudzdzīvokļu dzīvojamo māju balkoniem un lodžijām, ja kāds

no dzīvojamās mājas iedzīvotājiem pret to pamatoti iebilst! Šos smēķēšanas ierobežoju-
mus paredz «Tabakas izstrādājumu, augu smēķēšanas produktu, elektronisko smēķēšanas
ierīču un to šķidrumu aprites likuma» 10. pants.

Šašliks uz balkona vai lodžijas?
Doma par grila iekurināšanu uz balkona vai lodžijas daudziem varētu šķist vilinoša,

taču ugunsdrošības noteikumi paredz, ka uz balkoniem vai lodžijām rīkoties ar atklātu
uguni (kurināt ugunskuru vai grilu) ir aizliegts, jo tas var apdraudēt mājas iedzīvotāju
drošību, kā arī negatīvi ietekmēt mājas tehnisko stāvokli.

Puķu kastes, pētersīļu podiņi, tomātu plantācija!
Gaisa dārzu izveidošana uz balkoniem un lodžijām ir visai bieži novērota parādība, taču

arī šajā sakarā ir jāpiemin daži noteikumi. Uz balkona vai lodžijas drīkst izlikt puķu kastes
un citus apzaļumojumus, līdz tie nepārslogo konstrukciju un neapdraud cilvēku drošību lejā
vai nebojā kāda cita īpašumu. Jāņem vērā, ka lietus un sniegs, kas uzsūcas augsnē, padara
iekārtos vai izliktos puķu podus vēl smagākus, tas ir papildus slogs ne tikai margām!

Pēc tehniskajām īpašībām ne balkoni, ne lodžijas un to margas nav paredzēti lielai
noslodzei, tāpēc šādas apzaļumošanas konstrukcijas lielos daudzumos nav vēlamas.

Vai balkons un lodžija ir īstā vieta mājdzīvniekiem?
Ja šķiet, ka balkons vai lodžija var būt vieta, kur ļaut mājdzīvniekam ieelpot svaigu

gaisu, tad tā vis nav. Turēt uz balkona dzīvniekus ir kategoriski aizliegts! Un nav svarīgi,
vai tas ir liela auguma suns vai mazs kāmītis. Šos noteikumus nosaka 2006. gada 4. aprīlī
pieņemtie Ministru kabineta noteikumi Nr. 266 «Labturības prasības mājas (istabas)
dzīvnieku turēšanai, tirdzniecībai un demonstrēšanai publiskās izstādēs, kā arī suņa ap-
mācībai» (54.3. punkts).

Balkonu un lodžiju lietošanas noteikumi

2020. gada 23. novembrī Saeima apstiprināja grozījumus Dabas resursu nodokļa li-
kumā, kas paredz, ka no 2021. gada 1. janvāra tiek paaugstināta Dabas resursu
nodokļa likme par sadzīves atkritumu apglabāšanu atkritumu poligonos – no 50
EUR/t (spēkā no 2020. gada 1. janvāra līdz 31. decembrim) uz 65 EUR/t (spēkā no
2021. gada 1. janvāra līdz 31. decembrim). Arī turpmākajos gados ir paredzams Dabas
resursu nodokļa likmes pieaugums:

Ņemot vērā iepriekš minēto SIA «Atkritumu apsaimniekošanas Dienvidlatgales
starppašvaldību organizācija» nešķiroto sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpo-
jumam ir noteikusi šādus tarifus (ar Dabas resursu nodokli):

56,19 EUR/t (bez PVN) – no 2021. gada 1. janvāra līdz 31. decembrim
63,53 EUR/t (bez PVN) – no 2022. gada 1. janvāra līdz 31. decembrim
70,86 EUR/t (bez PVN) – no 2023. gada 1. janvāra līdz jauna tarifa spēkā stāšanās brīdim

SIA «PREIĻU SAIMNIEKS» informē:

Nešķirotu sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksa sastāv no 1) pašvaldības lē-
mumā apstiprinātās maksas par sadzīves atkritumu savākšanu, pārvadāšanu, pārkraušanu,

šķirošanu un citām normatīvajos aktos noteiktajām darbībām, ko veic pirms atkritumu re-
ģenerācijas un kas samazina apglabājamo atkritumu apjomu, par uzglabāšanu, dalītās at-
kritumu savākšanas, pārkraušanas un šķirošanas infrastruktūras objektu uzturēšanu atbilstoši
līgumam, kuru noslēgusi pašvaldība un atkritumu apsaimniekotājs, un 2) tarifa par sadzīves
atkritumu apglabāšanu atkritumu poligonā, kurā ir ietverts Dabas resursu nodoklis!

Sākot ar 2021. gada 1. janvāri nešķiroto sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksa
ir 15,78 EUR/m3 (bez PVN 21%), savukārt maksa par nešķiroto sadzīves atkritumu ap-
saimniekošanu vienai deklarētai personai ir 1,973 EUR/mēnesī (bez PVN 21%).

Dzīvokļa īpašuma likuma 4. pantā noteikts, ka balkoni un lodžijas
ir kopīpašuma daļa, tādēļ tos pārbūvēt pēc saviem ieskatiem ir

aizliegts, savukārt šī likuma 10. pants paredz, ka dzīvokļa īpašniekam ir
pienākums saudzīgi izturēties pret kopīpašumā esošo daļu, ievērot tās lie-
tošanas noteikumus, kā arī normatīvajos aktos noteiktās sanitārās, uguns-
drošības un citas prasības, lai neradītu aizskārumu citu cilvēku drošībai
un veselībai, apkārtējās vides kvalitātei, un raudzīties, lai šos noteikumus
un prasības ievērotu personas, kas iemitinātas viņa dzīvokļa īpašumā.

Ko tad īsti drīkst un nedrīkst darīt ar/uz balkoniem?

Viļānu iela 4

Izvēlies sev ērtāko rēķinu apmaksas veidu!
Norēķināties par SIA «PREIĻU SAIMNIEKS» komunālajiem pakal-

pojumiem iespējams internetbankā, jebkurā SIA «Maxima» veikalā vai
VAS «Latvijas Pasts». 

Rēķinus par komunālajiem pakalpojumiem Preiļu pilsētas iedzīvotāji var
saņemt: 

n savā e-pastā (piesakot šo pakalpojumu Komunālo maksājumu norēķinu daļā); 

n piegādātus uz savām pastkastītēm. 

SIA «PREIĻU SAIMNIEKS» aicina iedzīvotājus sekot līdzi, lai pastkastītes
būtu labā stāvoklī un pieejamas rēķinu iznēsātājiem! 

Cilvēkiem, kas ikdienā izmanto internetu, ērtākais veids norēķināties par
saņemtajiem pakalpojumiem ir, izmantojot internetbanku. SIA «PREIĻU SAIM -
NIEKS» norēķinu konti: 

AS «SEB banka», kods: UNLALV2X, konts: LV30UNLA0026000609608 
AS «SWEDBANK», kods: HABALV22, konts: LV48HABA0551027846107 

SIA «PREIĻU SAIMNIEKS» reģistrācijas Nr. 47703001720. 
Maksājot internetbankā, obligāti jānorāda sava rēķina numurs un pre-

cīza adrese! 
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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. 

Latvijas valsts karogs pie ēkām jānovieto: 

1. maijā – Darba svētki, Latvijas Republikas Satversmes
sapulces sasaukšanas diena 

4. maijā – Latvijas Republikas Neatkarības deklarācijas
pasludināšanas diena 

21. augustā – Konstitucionālā likuma «Par Latvijas
Republikas valstisko statusu» pieņemšanas un Latvijas Re-
publikas faktiskas neatkarības atjaunošanas diena 

11. novembrī – Lāčplēša diena 
18. novembrī – Latvijas Republikas proklamēšanas diena 

Latvijas valsts karogs sēru noformējumā pie ēkām
jānovieto: 

25. martā – Komunistiskā genocīda upuru piemiņas diena 
14. jūnijā – Komunistiskā genocīda upuru piemiņas diena 
17. jūnijā – Latvijas Republikas okupācijas diena 
4. jūlijā – Ebreju tautas genocīda upuru piemiņas diena 
decembra 1. svētdienā (2021. gada 5. decembrī) –

Pret latviešu tautu vērstā totalitārā komunistiskā režīma
genocīda upuru piemiņas diena

Ja Latvijas valsts karogs paceļams sēru noformējumā,
virs karoga pie kāta piestiprina melnu lenti, kuras platums
ir 1/20 no karoga platuma un garums atbilst karoga platu-
mam.

Ministru kabineta noteikumi Nr. 405 «Latvijas valsts
karoga likuma piemērošanas noteikumi» paredz, ka vietās,
kur karogs netiek lietots pastāvīgi, tas jāpaceļ ne vēlāk kā
plkst. 9:00 un jānolaiž ne agrāk kā plkst. 21:00. Svētku,
svinību, sēru vai citu ceremoniju gadījumā karogu var pa-
celt, kad minētie pasākumi sākušies un nolaist, tiem bei-
dzoties.

Latvijas valsts karogu aizliegts lietot pie ēkām, kas at-
rodas avārijas stāvoklī vai kuru fasāde tiek remontēta, 
kā arī citās nepiemērotās vietās un apstākļos. Tāpat aiz-
liegts lietot bojātu, izbalējušu, netīru vai citādi nepiemērotu
Latvijas valsts karogu un tādu, uz kura attēloti jebkādi sim-
boli, zīmes vai uzraksti, kurš papildināts ar bārkstīm vai
jebkādiem citiem dekoratīviem vai informatīviem elemen-
tiem.

Lietošanai nederīgs karogs jāiznīcina diskrētā veidā,
sadalot to pa krāsu lentēm.

Latvijas valsts karoga izkāršanas datumi 
Latvijas valsts karoga likuma 7. pants paredz Latvijas valsts karoga lietošanu svētku, atceres un atzīmējamās dienās:

$
$

2020. gadā otrreizējai pārstrādei nodoto atkritumu daudzums

SIA «PREIĻU SAIMNIEKS» Atkritumu apsaimniekošanas daļa ir apkopojusi 
2020. gada statistiku par otrreizējai pārstrādei nodotajiem atkritumiem.

Uz Demenes atkritumu poligonu «Cinīši» pagājušogad aizvestas 2117,42 tonnas
nešķiroto sadzīves atkritumu, veicot 243 reisus, savukārt otrreizējai pārstrādei nodotas
260,006 tonnas atkritumu.

SIA «PREIĻU SAIMNIEKS» Atkritumu apsaimniekošanas daļa dalītās atkritumu
vākšanas sistēmas izveidi aizsāka 2007. gadā, kad otrreizējai pārstrādei tika nodotas
pirmās kartona ķīpas, kopā – 17,1 tonna. 

Aizvadītajā gadā otrreizējai pārstrādei tika nodots kartons un makulatūra, sadzīves
tehnika (EEIA – elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumi), dienasgaismas lampas,
pudeļu un burku stikls, PET pudeles, HDPE cietā plastmasa, plēves, tetrapakas, alumīnija
un metāla iepakojums un auto riepas.

Otrreizējai pārstrādei nodoto atkritumu 
sadalījums 2020. gadā 

Preiļu novada iedzīvotājiem ir dota iespēja šķirot gandrīz visus otrreiz pārstrādājamo
atkritumu veidus. Atkritumu šķirošana Latvijā ir iedzīvotāju visbiežāk praktizētā vides
aizsardzības forma. Tas ir veids, kā ietaupīt dabas resursus, jo no izlietotajām precēm
atkārtoti tiek ražotas izejvielas un produkti. 

Preiļu pilsētā iedzīvotājiem ir pieejami 25 dalīti vākto atkritumu laukumi, savukārt
Preiļu novada ciemos ir četri dalīti vākto atkritumu laukumi: Aizkalnē (Raiņa ielā 6),
Pelēčos (Liepu ielā 10a), Līčos (Jaunatnes ielā 1) un Prīkuļos (Brīvības ielā 8).

Pagājušā gadā Preiļu novadā sadarbībā ar SIA «Eco Baltia Vide» izvietoti vēl trīs
zvanveida konteineri stiklam, līdz ar to Preiļu novada iedzīvotājiem ir pieejami jau 35
šāda veida konteineri. 

Atgādinām, ka atšķirībā no sadzīves atkritumiem paredzētajiem konteineriem, kas
daudzdzīvokļu mikrorajonos ir paredzēti tikai šo māju iemītniekiem, šķiroto atkritumu
konteinerus (dzeltenā un zaļā krāsā) var izmantot arī individuālo māju vai lauku iedzī-
votāji. 

Lai gan joprojām daļa iedzīvotāju uzskata, ka atkritumu šķirošana rada neērtības,
tas nav nekas sarežģīts, vien pavisam nedaudz jāpamaina savi ikdienas ieradumi, ieviešot
šķirotajiem atkritumiem atsevišķu tvertni vai maisiņu, kura saturu dalīti vākto atkritumu
šķirošanas punktā var sadalīt attiecīgi pa dzelteno un zaļo vāku konteineriem. Individuālo
māju iedzīvotājiem šķirojot atkritumus, mazāks to daudzums nonāk sadzīves atkritumu
konteinerā, līdz ar to tas lēnāk piepildās un ir retāk jāizved. 

Mūsu novada iestādēm un uzņēmumiem SIA «PREIĻU SAIMNIEKS» Atkritu-
mu apsaimniekošanas daļas vadītāja Vineta Igolniece atgādina, ka ir iespēja nodot 
gan iepakojuma kartonu, gan makulatūru, gan arī cita veida otrreizējai pārstrādei derīgos
atkritumus. 

Vairāk informācijas, zvanot SIA «PREIĻU SAIMNIEKS» Atkritumu apsaim-
niekošanas daļas vadītājai Vinetai Igolniecei pa tālr. nr. 29420721.


