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Neskatoties uz laikapstākļiem un vīrusa draudiem, arī šogad talkotāji bijuši aktīvi un pietei-
kuši 955 talkošanas vietas, kas ir tikai par 1/3 mazāk nekā pagājušajā gadā. Latvija šogad var
kalpot par piemēru visām pasaules valstīm, jo pat sarežģītos apstākļos, kad valstī noteikts ār-
kārtējais stāvoklis, cilvēki rūpējas ne vien par savu veselību, bet arī par apkārtējo vidi. 
Tomēr neaizmirsīsim, ka šī talka ir lieliska iesildīšanās Pasaules talkai, kura norisināsies 19. sep-
tembrī.

Šogad Lielā Talka notika nedaudz neierastākā formātā, lielāku uzsvaru liekot uz individuālu talko-
šanu, taču, pēc valdības lēmuma, kas atļāva pasākumus, kuros var pulcēties līdz 25 cilvēkiem, pieauga
arī pieteikto talku skaits.

«Man ir patiess prieks, ka cilvēki, neskatoties uz lietu un vēju, kā arī ierobežojošiem noteikumiem,
tomēr devās talkot. Es kārtējo reizi pārliecinos, ka mūsu tauta ir apbrīnas vērta. Mēs spējam iedvesmot
viens otru un citus uz labiem darbiem. Laikam jau vēlme pēc tā, lai mēs dzīvotu sakoptā, skaistā un
zaļā valstī, ir ierakstīta mūsu ģenētiskajā kodā. Pilnīgi piekrītu tam, ko, atklājot talku, teica Valsts pre-
zidents, proti, ka Lielā Talka ir viena no latviešu gudrākajām tradīcijām un ar to mums jādalās ar citām
pasaules valstīm. Vēlos vēlreiz pateikties visiem tiem, kuri saprot, ka sakopjot savu apkārtni, lai varam
dzīvot zaļā un ekoloģiski tīrā vidē, mēs labvēlīgi ietekmējam arī savu veselību. Nebiju cerējusi, ka
talkai tiks pieteikts tik liels vietu skaits, bet tas, ko redzu šodien, liecina, ka spējam izvērtēt, kas ir
svarīgi mums visiem kopumā,» uzsver Lielās Talkas valdītāja Vita Jaunzeme.

Lielās Talkas aktivitātes Preiļu novadā!
Atkritumu vākšana Preiļu parka teritorijā. Foto: Sanda Čingule-Vinogradova

Lielā Talka «Cerībās» – tika sakopta piegulošā apkārtne, vecās saimniecības ēkas. Foto: Zanda Rulle Atkritumu vākšana ceļa posmā no Aizkalnes līdz Solkas kapiem. Foto: Zanda Rulle

Preiļu novadā piepildīti 
vairāk kā 900 talkas maisi
16. maijā, dienā, kad visā Latvijā jau trīspadsmito reizi noritēja Lielā

Talka, arī Preiļu novada iedzīvotāji iesaistījās kopīgā talkošanā, sakopjot
un labiekārtojot dažādas novada sabiedriskas teritorijas. Lielās Talkas
laikā tika piepildīti 400 zilie maisi (visa veida plastmasas atkritumi) un
560 baltie maisi (pārējie atkritumi), kopā tika savāktas 7 tonnas un 460 kilo-
grami atkritumu. Par Lielās Talkas atkritumu maisu savākšanu un izvešanu
gan pilsētā, gan novada pagastos gādāja SIA «PREIĻU SAIMNIEKS».

Paldies visiem talkotājiem, kuri nežēloja savu laiku, enerģiju un re-
sursus! Paldies ikvienam, kurš arī ikdienā rūpējas par tīru vidi sev apkārt!

Lielajā Talkā šogad kopumā talkots
955 vietās visā Latvijā
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Saimnieka Vârds

vidējā maksa aprīļa apkures periodā
Saskaņā ar Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra datiem vidējā gaisa

temperatūra aprīļa apkures periodā (no 26.03.2020. līdz 26.04.2020. – 32 dienas) bija
plus 4,83 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, aprīļa norēķinu periodā bija 0,896 EUR ar PVN, bet siera rūp-
nīcas mikrorajonā – 0,83 EUR ar PVN par apkurināmās platības kvadrātmetru. 

Apskatot atsevišķi katras katlumājas apkalpojošās teritorijas, vidējās izmaksas ir
šādas: Liepu ielas katlumāja – 0,831 EUR/m2, Pils ielas katlumāja – 1,413 EUR/m2,
Celtnieku ielas katlumāja – 0,918 EUR/m2.

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 aprīļa apkures periodā ar PVN:

Apkures sezona noslēgusies
5. maijā Preiļos noslēdzās apkures sezona un visas daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas

tika atslēgtas no apkures, norāda SIA «PREIĻU SAIMNIEKS» Siltuma un ūdensapgādes
nodaļas vadītājs Vladimirs Haritonovs.

Tā kā aprīlī šogad bija nepastāvīgi laika apstākļi, siltas dienas mijās ar nakts salnām,
dalījās arī Preiļu iedzīvotāju viedoklis par apkures pārtraukšanu – daļa gaidīja ātrāku
apkures sezonas noslēgšanos, citi raizējās par gaidāmo aukstumu dzīvokļos. Pirmajai
daudzdzīvokļu dzīvojamai mājai, pēc mājas vecākā lūguma, apkure tika atslēgta jau 15.
aprīlī, taču pēc dažām dienām apkuri nācās pieslēgt atpakaļ, jo siltās dienas nomainīja
dzestrs laiks. 

Aprīļa beigās un maija pirmajās dienās pieauga māju vecāko vēlme pārtraukt ap-
kuri, līdz ar to SIA «PREIĻU SAIMNIEKS» uzsāka pakāpenisku māju atslēgšanu
no apkures.

• Celtnieku iela 1 – ārdurvju remonts 2. kāpņu telpā
• Daugavpils iela 74 – jumta lūku uzstādīšana, margu uzstādīšana 

pie 1. un 3. kāpņu telpas ārdurvīm
• Liepu iela 1 – daļējs jumta remonts

• Liepu iela 10 – ārdurvju remonts 3. kāpņu telpā
• N. Rancāna iela 2 – lieveņu remonts
• N. Rancāna iela 8 – pagraba ārdurvju remonts 1. un 2. kāpņu telpā
• Viļānu iela 4 – ārdurvju remonts 3. kāpņu telpā

Uzstādītas margas Daugavpils ielā 74 N. Rancāna ielā 2 veikts lieveņu remonts

Maksa par siltumenerģiju Preiļu daudzdzīvokļu mājās
aprīļa norēķinu periodā

Informācija par siltumenerģijas maksu maija apkures periodā 
un 2019./2020. gada apkures sezonas statistika tiks publicēta jūnija infor-
matīvajā izdevumā!

SIA «PREIĻU SAIMNIEKS» Siltuma
un ūdens apgādes nodaļa apkopojusi datus par
siltumenerģijas maksu šī gada aprīļa norēķi-
nu periodā. Pie AS «Latvijas gāze» noteiktās
dabas gāzes tirdzniecības cenas, saskaņā ar 
Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisi-
jas lēmumu kopējais siltumenerģijas tarifs 

aprīlī bija 54,23 EUR/MWh bez PVN.

Paveiktie remontdarbi daudzdzīvokļu 
dzīvojamās mājās 2020. gada aprīlī

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

Remontdarbus daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās SIA «PREIĻU SAIMNIEKS» Remontu un celtniecības daļa veic pēc dzīvok-
ļu 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 dzī-
vojamo māju apsaimniekošana!

Ūdens patēriņa 
skaitītāju rādījumu
nodošanas kārtība

līdz ārkārtējās 
situācijas atcelšanai

Aicinām SIA «PREIĻU
SAIMNIEKS» klientus valstī
izsludinātās ārkārtējās situācijas
laikā savas un citu cilvēku dro-
šības dēļ nodot ūdens patēriņa
skaitītāju rādījumus:
‚ izmantojot klientu 

informatīvo sistēmu
WEBNams;

‚ nosūtot ziņojumu 
uz e-pastu
namu.parvalde@preili.lv;

‚ zvanot pa tālruni
65381382 vai 26345495.

Ņemot vērā Latvijā izsludi-
nāto ārkārtējo situāciju, aicinām
rādījumus NENODOT PA-
PĪRA FORMĀTĀ, proti, ne-
mest ūdens patēriņa skaitītāju
rādījumu ziņojumus Komunālo
maksājumu norēķinu daļas pa-
stkastītē (N. Rancāna iela 3a,
Preiļi).

Lai nodrošinātu precīzāku
ūdens patēriņa uzskaiti, aicinām
rādījumus iesniegt laika periodā
no tekošā mēneša 25. datuma
līdz mēneša pēdējai dienai!
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Lai nenodarītu pāri mājas iekšējai siltum-
apgādes sistēmai, radiatoru nomaiņa ir

jāveic tehniski pareizi, un nedrīkst aizmirst arī
par normatīvo aktu prasībām. 

Dažkārt dzīvokļu īpašnieki uzskata, ka radiatorus
savā mājoklī var mainīt atbilstoši saviem ieskatiem,
kaut gan īstenībā ir jāveic speciāli aprēķini, lai iz-
vēlētos atbilstošus sildķermeņus. Nevar ieiet veikalā
un nopirkt acij tīkamākos un lielākos radiatorus.
Pēc to uzstādīšanas parasti sākas kaimiņu sūdzības,
ka viņu dzīvokļos kļuvis auksts. 

Lai veiktu radiatoru nomaiņu daudzdzīvokļu ēku
dzīvokļos, pirms darbu uzsākšanas ir nepieciešams
izstrādāt tehnisko projektu, kuru izgatavošanu veic
sertificēti speciālisti siltumapgādes sistēmu projek-
tēšanā. Tehniskais projekts ir nepieciešams, lai ra-
diatoru maiņu dzīvokļa īpašnieks izpildītu tehniski
pareizi un to nomaiņa neiespaidotu turpmāku ap-
kures sistēmas funkcionēšanu. Izstrādātais teh-
niskais projekts ir jāsaskaņo ar ēkas apsaimnieko-
tāju SIA «PREIĻU SAIMNIEKS». Lai pēc saska-
ņojuma saņemšanas varētu sākt radiatoru no-
maiņu, ir nepieciešams veikt apkures sistēmas at-
tiecīgo stāvvadu atslēgšanu un iztukšošanu, bet pēc
darbu pabeigšanas tā pieslēgšanu, uzpildīšanu un
remonta laikā skartā posma savienojuma vietu blī-
vuma pārbaudi. 

Normatīvajos aktos noteikts, ka siltumenerģijas
lietotājs bez siltumenerģijas piegādātāja atļaujas ne-
drīkst patvaļīgi pieslēgt jaunas siltumapgādes sis-
tēmas vai pieslēgt tās pēc remonta bez hidrauliskās
pārbaudes veikšanas, tādējādi provocējot avārijas
situācijas un traucējot citu lietotāju siltumapgādi.
Tādēļ siltumapgādes sistēmas uzlabošana jāuztic
speciālistiem, jo, kaut ko labojot saviem spēkiem,
visdrīzāk atklāsies sistēmas darbības traucējumi, un
nāksies vien saukt palīgā avārijas dienestu. Pēc sild -
elementu nomaiņas jāveic kopējās sistēmas pārre-
gulēšana jaunajiem apstākļiem. To SIA «PREIĻU
SAIMNIEKS» apsaimniekotajās mājās var veikt ti-
kai un vienīgi SIA «PREIĻU SAIMNIEKS» Sil-
tuma apgādes nodaļas vai avārijas dienesta speciā-
listi. 

Radiatoru nomaiņu dzīvokļos vēlams veikt ārpus
apkures sezonas, pretējā gadījumā nepieciešams at-
slēgt apkuri ne tikai dzīvoklim, kur notiek minētie
darbi, bet arī visiem pārējiem dzīvokļiem, kas atro-
das virs vai zem šī dzīvokļa. 

Dzīvokļa īpašums kā lietu kopība sastāv no at-
sevišķa īpašuma un attiecīgās kopīpašuma domāja-
mās daļas. Kopīpašuma sastāvā ietilpst gan balkonu
un lodžiju ārējās norobežojošās konstrukcijas, gan
arī atsevišķā īpašumā esošie sildelementi, ja siltum-
apgādes sistēmas funkcionālā darbība ir atkarīga no
tiem. 

Ja atsevišķā pārbūve skar kopīpašumā esošo
daļu, dzīvokļa īpašniekam nepieciešams saņemt 50 %
plus viena balss mājas dzīvokļu īpašnieku piekri-
šanu. Tas attiecas arī uz radiatoru nomaiņu. Dzīvoklī
nomainīti radiatori, kaut arī tie iegādāti par dzīvokļa
īpašnieka līdzekļiem, kļūst par kopīpašuma daļu, 
ja ēkā ir izveidota siltuma apgādes sistēma, kas 
funkcionāli saistīta ar visas mājas ekspluatāciju. 

Pašreizējā prakse rāda, ka jaunus radiatorus 
iedzīvotāji uzstāda par savu naudu. Taču saskaņā 
ar normatīvajiem aktiem, dzīvokļa īpašnieks var 
vērsties pie pārvaldnieka un pieprasīt, lai pārējie
iedzīvotāji viņam kompensē jauno radiatoru vēr-
tību. Vienīgi tādā gadījumā viņam pašam jāizpilda
visas normatīvo aktu prasības: jāsarīko dzīvokļu
īpašnieku aptauja un jāpanāk viņu piekrišana radia-
toru nomaiņai. 

Mainot radiatorus, jākonsultējas ar nama apsaimniekotāju

Lielākoties gadījumu katra
dzīvokļa īpašniekam ir arī šķūnī-
tis pagrabā, kurā var glabāt dažā-
das sadzīvē retāk izmantotas lie-
tas, ievārījumus un konservē -
jumus u.tml. Taču SIA «PREIĻU
SAIMNIEKS» darbinieki nereti
konstatē, ka arī koplietošanas tel-
pas daudzdzīvokļu dzīvojamās
mājās joprojām mēdz būt aizkrā-
mētas ar vecām mēbelēm, kas-
tēm, nolietotu sadzīves tehniku
un citām nederīgām lietām, tādē-
jādi apgrūtinot piekļuvi inženier-
tehniskajām sistēmām un evakuā-
cijas ceļiem. Arī ikdienā tas ap -
grūtina raitu inženiertehnisko sis-
tēmu apkopi un remontdarbus. 

SIA «PREIĻU SAIMNIEKS»
praksē ir reāli gadījumi, kad no-
tikusi avārijas situācija, bet spe-
ciālisti nevar to operatīvi novērst,
jo nevar nekavējoties piekļūt ko-
munikāciju tīkliem, tā vietā ir jā-
meklē saimnieks visdrīzāk nevie-
nam nevajadzīgiem krāmiem. 

Daudzdzīvokļu mikrorajonos
tradicionāli mitinās arī lielāks vai
mazāks daudzums bezsaimnieku
kaķu, par kuru barošanu parasti
rūpes uzņemas daļa mājas iedzī-
votāju. SIA «PREIĻU SAIM-
NIEKS» atgādina, ka rūpes par
klaiņojošiem dzīvniekiem nesā-
kas un nebeidzas tikai ar viņu ba-
rošanu – ja reiz kāds uzņemas ba-

rot kaķus, tad tādā veidā, lai ne-
radītu antisanitārus apstākļus
koplietošanas telpās un neērtības
kaimiņiem. 

Atgādinām, ka daudzdzīvokļu
māju pagrabi nav piemērota vieta
kaķu kolonijām. Preiļu novada
domes saistošie noteikumi par
mājas dzīvnieku reģistrācijas, uz-
skaites, turēšanas un izķeršanas
kārtību Preiļu novadā nosaka, ka
bezsaimnieka kaķus atļauts izmi-
tināt dzīvojamo māju koplietoša-
nas telpās un tai pieguļošā terito-
rijā, tikai tajā gadījumā, ja at -
bilstoši īpašnieku noteiktajai kār-
tībai ir saņemta tās nekustamā
īpašuma koplietošanas telpu da-
ļas, kurā paredzēts kaķus izmi-
tināt, īpašnieku un pārvaldītāja 
rakstiska atļauja! 

Kaķi ne tikai rada antisanitā-
rus apstākļus, bet arī, asinot na-
gus, noplēš siltumizolāciju no ko-
munikāciju caurulēm, kas būtībā
palielina mājas kopējo siltume-
nerģijas zudumu, par ko maksā
visi iedzīvotāji. Tāpat pagrabus
ir grūti atbrīvot no smakām. Kaķi
ir arī galvenais blusu pārvietoša-
nas un ieviešanās iemesls. 

Cilvēks ir atbildīgs par tiem,
ko pieradinājis, tāpēc ir tikai cil-
vēcīgi uzņemties rūpes arī par
bezsaimnieka dzīvniekiem, ne-
ļaujot tiem aiziet bojā mokošā
bada nāvē. Taču atgādinām, ka
vienlaikus būtu jāparūpējas arī
par kaķu sterilizēšanu, lai šīs ko-
lonijas nekļūtu aizvien daudz-
skaitlīgākas.

kārtība pagrabos – iedzīvotāju atbildība

Dzīvokļa īpašnieka tiesības
Dzīvokļa īpašniekam attiecībā uz dzīvokļa īpašumu ir pilnīgas

varas tiesības, tai skaitā tiesības:
• valdīt un lietot dzīvokļa īpašumu, iegūt no tā labumu, izmantot

to pēc sava ieskata mantas pavairošanai un vispār lietot to jebkādā
veidā, ciktāl dzīvokļa īpašnieku neierobežo likumi un ciktāl tas nerada
traucējumus citiem dzīvokļu īpašniekiem; 

• atsavināt, tai skaitā dāvināt, dzīvokļa īpašumu; 
• ieķīlāt un citādi apgrūtināt ar lietu tiesībām dzīvokļa īpašumu; 
• nodot dzīvokļa īpašumu lietošanā citām personām; 
• iemitināt dzīvokļa īpašumā ģimenes locekļus un citas personas; 
• piedalīties dzīvojamās mājas pārvaldīšanā; 
• lietot kopīpašumā esošo daļu, ciktāl lietošanas ierobežojumus

nenosaka šajā likumā noteiktajā kārtībā pieņemtie dzīvokļu īpašnieku
kopības lēmumi. 

Dzīvokļa īpašnieka pienākumi
Dzīvokļa īpašniekam ir pienākums: 
• piedalīties dzīvojamās mājas pārvaldīšanā; 
• segt dzīvojamās mājas pārvaldīšanas izdevumus Dzīvokļa īpa-

šuma likumā noteiktajā kārtībā; 
• norēķināties par saņemtajiem pakalpojumiem, kas saistīti ar

dzīvokļa īpašuma lietošanu (piemēram, apkure, aukstais ūdens, ka-
nalizācija, sadzīves atkritumu izvešana); 

• maksāt uz dzīvokļa īpašumu attiecinātos nodokļus; 
• maksāt nomas maksu par zemes lietošanu, ja dzīvojamā māja

atrodas uz citai personai piederošas zemes; 
• saudzīgi izturēties pret kopīpašumā esošo daļu, ievērot tās lie-

tošanas noteikumus, kā arī normatīvajos aktos noteiktās sanitārās,
ugunsdrošības 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; 

• nodrošināt iespēju dzīvokļu īpašnieku kopības vai pārvaldnieka
pilnvarotiem speciālistiem veikt dzīvokļa īpašumā darbības, kas ne-
pieciešamas ar dzīvojamās mājas ekspluatāciju saistītu komunikāciju,
būvkonstrukciju un citu elementu ierīkošanai un normālai funkcio-
nēšanai, kā arī nodrošināt iespēju apsekot atsevišķo īpašumu; 

• pildīt dzīvokļu īpašnieku kopības pieņemtos lēmumus.
Dzīvokļa īpašuma likums

Pagrabs, līdzīgi kā kāpņutelpa un bēniņi, ir 
koplietošanas telpa, tādēļ kārtība tajā jāuztur

pašiem dzīvokļu īpašniekiem.

elektronisko norēķinu 
sistēma WeBNams

SIA «PREIĻU SAIMNIEKS» klientiem ir iespēja ūdens
patēriņa skaitītāju rādījumus nodot, izmantojot elektronisko
norēķinu sistēmu WEBNams. Vairāki simti mūsu klientu šo
sistēmu lieto katru mēnesi, bet pārējos aicinām reģistrēties un
izmantot priekšrocības, ko sniedz elektronisko pakalpojumu
lietošana. Kļūt par reģistrētu sistēmas lietotāju ir vienkārši,
pati sistēmas lietošana ir viegli saprotama, un tās lietošana ne-
prasa papildus izdevumus. 

Lai sāktu lietot WEBNams sistēmu, SIA «PREIĻU SAIMNIEKS»
Komunālo maksājumu norēķinu daļā ir jāuzraksta iesniegums, no-
rādot e-pasta adresi, uz kuru turpmāk tiks izsūtīts rēķins. Reģistrē-
tiem klientiem katru mēnesi uz e-pastu tiek nosūtīts elektroniskais
rēķins PDF formātā, kuru var apmaksāt, izmantojot internetbanku. 

Lai pieslēgtos sistēmai pirmo reizi, vispirms nepieciešams re-
ģistrēties. Reģistrēties sistēmā var SIA «PREIĻU SAIMNIEKS»
mājaslapā www.preilusaimnieks.lv.

Ieguvumi, reģistrējoties WEBNams:

3 iespēja saņemt rēķinu par komunālajiem pakalpojumiem e-pastā;
3 ērti ievadīt individuālo aukstā un karstā ūdens skaitītāju

ikmēneša rādījumus;
3 sekot līdzi ūdens skaitītāju rādījumu vēsturei un apskatīt

pēdējā gada rēķinu apmaksu kopējo summu;
3 ērti norēķināties, dzīvojot laukos, citās pilsētās vai atrodo-

ties ārzemēs.

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 pa-
kalpojumu izmantošanu. Ūdens patēriņa skaitītājus var uzstādīt
tikai un vienīgi firmas, kam ir licence šī pakalpojuma sniegšanai,
vai arī SIA «PREIĻU SAIMNIEKS» Avārijas dienests. Savukārt
uzstādīto ūdens patēriņa skaitītāju plombēšanu veic tikai un vie-
nīgi 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: Inga Krekele,
tel.  22152891, e-pasts: inga.krekele@preili.lv

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

Pilsētā pilnā sparā norit pļaušanas darbi – pakāpeniski tiek nopļauti centrālie laukumi un
pilsētas galveno ielu malas, kā arī daudzdzīvokļu dzīvojamo māju mikrorajoni.

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

LrAA: rīkojies atbildīgi, nemet riepas dabā!

Latvijā nolietoto riepu uzkrājums mērāms vairāk
nekā 100 000 tonnās, tikmēr vien 17 no tām ik gadu
tiek pārstrādātas. Lielākā daļa tiek izmesta dabā, ra-
dot piesārņojumu, taču tik pat daudz tiek vienkārši
novietotas pie sadzīves atkritumu konteineriem, proti,
izmestas pilsētvidē, kas ir tik pat liels likumpārkā-
pums kā riepu izmešana dabā. Riepas ietilpst kaitīgo
atkritumu sarakstā, un tās nepieciešams savākt un
pārstrādāt citādi nekā tas ir ar sadzīves atkritumiem.
Tā iemesla dēļ, tās nedrīkst tikt izmestas sadzīves
atkritumu konteineros vai, vēl ļaunāk, mežmalā. 

Iespējas, kā no nolietotajām riepām
«atbrīvoties» videi draudzīgā veidā:

1. Latvijas teritorijā pieejami vairāk nekā 60 at-
kritumu šķirošanas laukumi, kuros iespējams nodot
nolietotās riepas. Covid-19 vīrusa izplatības laikā
var tikt mainīts atkritumu šķirošanas laukums, taču
likumā noteikts, ka neatkarīgi no ārkārtējās situāci-
jas, tiem jābūt atvērtiem vismaz 20 stundas nedēļā.
Pirms šķirošanas laukuma apmeklējuma ieteicams
painteresēties par to darba laiku. Jāņem gan vērā,
ka riepu nodošana pārstrādei ir maksas pakalpojums
un šobrīd Latvijā nav vienota tarifa, kas noteiktu
fiksētu cenu par riepu pārstrādi, taču izmaksas par
vienas riepas nodošanu ir sākot no 2,00 EUR. Taču
ir virkne atkritumu apsaimniekotāju, kuri pieņem
vienu riepu komplektu gadā bez maksas. Tātad, pa-
interesējies, kurš ir tuvākais šķirošanas laukums, un
iepazīsties ar iespējām. 

2. Iespēju no vecajām riepām atbrīvoties iegā-
dājoties jaunas piedāvā iniciatīva «Riepa ar rīt-
dienu». Visos riepu veikalos un servisos, kuros re-
dzama «Riepa ar rītdienu» atpazīstamības zīme,
nolietotās riepas var nodot pilnīgi bez maksas brīdī,
kad pērkat jaunu riepu pāri. Atpazīstamības zīme
apliecina, ka importētājs vai tirgotājs ir noslēdzis
līgumu par atbildīgu un videi draudzīgu riepu sa-
vākšanu un pārstrādi. Tās kļūs par jaunu gumijas
paklāju, futbola laukuma segumu vai citu noderīgu
lietu. Visā Latvijas teritorijā iniciatīvai pievienoju-
šies 110 automašīnu servisi un tirdzniecības vietas,
turklāt saraksts ik mēnesi palielinās. Vairāk infor-
mācijas: http://lraa.lv/par-lraa-atpazistamibas-zimi-
riepa-ar-ritdienu/

3. Iedzīvotāji ir aicināti sekot līdzi pašvaldības
informācijai, jo nereti tās rīko Tīrības dienas, kuru
ietvaros cilvēki bez maksas var atbrīvoties no jeb-
kāda veida atkritumiem, tostarp autoriepām.

Nevis izmetu, bet «uzgāju» vidē
izmestas autoriepas. ko darīt?

Lai padarītu Latviju tīrāku un zaļāku, tostarp sa-
mazinātu autoriepu atrašanos dabā, nepieciešama
aktīva rīcība. Gadījumā, ja dodoties pastaigā pa ie-
mīļoto dabas taku vai mežu, pamanāt, ka kāds bez-
atbildīgi rīkojies pret dabu, un izmetis savas pērnā
gada riepas dabā, ziņo atbildīgajiem dienestiem!
Vis ērtāk to ir izdarīt, lejupielādējot mobilo aplikā-
ciju «VidesSOS». Savukārt, ja nav pieejams vied-
tālrunis, zvani reģionālās vides pārvaldes diennakts
dežurantam: 26338800 vai 67084211. 

Paralēli, arī mājaslapā www.videssos.lv, pieejama
karte, kurā ikviens var atzīmēt vietas, kurās atstātas
nelegāli izmestas riepas. Fiksējot šādus pārkāpumus
atbildība būtu jāuzņemas likuma pārkāpējam, taču,
ja viņus nav iespējams noskaidrot, nolietotās riepas
pārstrādei jānodod zemes īpašniekam. Pēc Latvijas
Administratīvo pārkāpumu kodeksa, sods par atkri-
tumu apsaimniekošanas noteikumu pārkāpšanu pri-
vātpersonām draud no 70,00 līdz 1000,00 EUR, sa-
vukārt juridiskām personām no 280,00 līdz 
21 000,00 EUR. Riepu nelegāla izmešana nav risi-
nājums, lai attīrītu dabu no kaitīgajiem atkritumiem,
un samazinātu vides piesārņojumu.

Pavasaris ir laiks, kad ikviens autovadītājs pāriet no ziemas uz vasaras riepām.
Bet, ko darīt ar ziemas riepu pāri, ja tas ir nolietojies, un nav vajadzības to

saglabāt lietošanai nākamajam gadam? Neskatoties uz to, ka 16. maijā jau 13. reizi
pēc kārtas norisinājās Lielā Talka, Latvijas Riepu apsaimniekošanas asociācija
(LRAA) vērš uzmanību uz to, ka autoriepas joprojām ir starp biežākajiem dabā iz-
mestajiem atkritumiem, turklāt to savākšanas un pārstrādes process dēļ to kaitīguma
atšķiras no citiem sadzīves atkritumiem. Lai gan Latvijā trūkst vienotas riepu nodo-
šanas un pārstrādes sistēmas, arī šobrīd pastāv veidi kā videi draudzīgā veidā atbrī-
voties no autoriepām, kā arī to, kā rīkoties, ja konstatējiet citu cilvēku bezatbildību,
izmetot autoriepas dabā. 

Preiļos šādu iespēju atbrīvoties 
no vecajām riepām piedāvā:

v SIA «AUTOCENTRS SALINIEKI», 
Liepājas iela 44G, Preiļi, Preiļu nov., 
tālr. nr. +371 65324436

v SIA «VICARS», 
«Sprindži», Riebiņu pag., Riebiņu nov., 
tālr. nr. 29400379

Labiekārtošanas un apzaļumošanas darbi Preiļos 

SIA «PREIĻU SAIMNIEKS» dārzniece Velta Kodore stāda košas atraitnītes.

SIA «PreIļu SAIMNIekS» 
avārijas dienests

SIA «PREIĻU SAIMNIEKS» avārijas dienests darb-
dienās un brīvdienās no plkst. 8.00 līdz 22.00 apkalpo SIA
«PREIĻU SAIMNIEKS» apsaimniekošanā esošo Preiļu pil-
sētas, Aizkalnes un Līču ciemu daudzdzīvokļu māju un citu
apsaimniekojamo objektu apkures, karstā, aukstā ūdensvadu
un kanalizācijas sistēmas. 

SIA «PREIĻU SAIMNIEKS» remontdarbu dispečeri
zvanus uzklausa visu diennakti, tālrunis: 65307085 vai
29397974, bet speciālisti izbraukumos dodas un palīdz
darbdienās darba laikā no plkst. 8.00 līdz 22.00.

Līdz ārkārtējās situācijas atcelšanai 
SIA «PreIļu SAIMNIekS» 

klientus klātienē nepieņems
Saistībā ar valstī pagarinātu ārkārtējo situāciju, SIA

«PREIĻU SAIMNIEKS» līdz 9. jūnijam turpinās strādāt
aiz aizslēgtām durvīm.

Aicinām klientus izmantot:

3 elektroniskos pakalpojumus;
3 norēķiniem – internetbankas;
3 konsultāciju jautājumos sazināties pa e-pastu:

psaimnieks@preili.lv;
3 tālrunis uzziņām: 65381152;
3 pastkastīti (Liepu ielā 2).

Lūgums iedzīvotājiem sekot līdzi aktuālajai informācijai
par valstī izsludināto ārkārtējo situāciju un noteiktajiem pie-
sardzības pasākumiem.

Par uzņēmuma SIA «PREIĻU SAIMNIEKS» aktualitātēm
informēsim tīmekļvietnē www.preilusaimnieks.lv un sociālajos
tīklos.

Jau iepriekš pateicamies iedzīvotājiem par izpratni!


