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Latvijas pašvaldības un Latvijas Pašvaldību sa-
vienība Lielo Talku ir atbalstījušas jau kopš tās  pirm-
sākumiem 2008. gadā, nodrošinot iedzīvotāju infor-
mēšanu par talko šanu, talkošanas vietu iezīmēšanu
un atkritumu savākšanu. Pašvaldības vienmēr ir biju-
šas viens no galvenajiem Lielās Talkas balstiem, bez
kura talkas, kādas mēs tās pazīstam, nebūtu iespēja-
mas. Latvija ir vienīgā valsts pasaulē, kurā sabiedriska
kustība, kuras mērķis ir rūpēties par vidi, tik ilgu laiku
tiek atbalstīta valsts un pašvaldību līmenī. 

Vita Jaunzeme, Lielās Talkas vadītāja: «Esmu
patiesi pateicīga Latvijas Pašvaldību savienībai, kā
vienam no mūsu pirmajiem un uzticamākajiem part -
neriem, par atbalstu, kādu tā ir sniegusi Lielajai Tal-
kai, kā arī katrai Latvijas pašvaldībai atsevišķi. Bez
jums mūsu darbs būtu daudz grūtāks un mēs nevarētu
panākt to, ko šobrīd esam sasnieguši. Lielā Talka ir
kļuvusi ne vien par atkritumu savākšanas pasākumu,
bet arī ieguvusi daudz plašāku nozīmīgumu, mudinot
cilvēkus veikt labiekārtošanas darbus un veicot sa-
biedrības izglītošanas funkciju vides jautājumos.
Taču ir skaidrs, ka bez katras Latvijas pašvaldības
un mūsu sabiedrības iesaistes tas nebūtu iespējams.
Latvijas pārākumu šajā jautājumā šogad atzina arī
Pasaules talku kustība «Let`s do it!», atzīstot Latviju
par valsti, kurā labiekārtošanas, sakopšanas un koku
stādīšanas aktivitātēs piedalījies procentuāli vislielā-
kais brīvprātīgo skaits pret kopējo iedzīvotāju skaitu.
Tas ir visu mūsu kopīgais sasniegums, kas nebūtu
iespējams bez mūsu pašvaldību aktīvas līdzdalības.»

Gints Kaminskis, Latvijas Pašvaldību savie-
nības priekšsēdis: «Par spīti dažādiem izaicinā -
jumiem visa gada garumā, skaista, sakārtota, lab -
iekārtota un veselīga vide vienmēr ir ļoti svarīga
ikvienam iedzīvotājam visā Latvijā. Īpaši šogad no-
vērtējam dabas vērtību un aizvien vairāk laika pa-
vadām mūsu skaistajās lauku ainavās, meža takās,
piekrastes smiltīs, zaļajos parkos un upju krastos.
Latvijas Pašvaldību savienība Lielo Talku atbalsta
jau no pašiem pirmsākumiem un esam gandarīti, ka
gadu no gada pašvaldības piedalās, lai mūsu vide
būtu tīra un sakārtota, tiktu labiekārtota kāda vieta
vai izveidots jauns vides objekts. Ir patiess ganda-
rījums, ka šī sadarbība ir rezultatīva un būtiska jau
daudzus gadus. Lai arī kādas pārmaiņas un izaici-
nājumus piedzīvo pašvaldības, Lielā Talka ir stabila
un nemainīga vērtība. Tā ir tradīcija, kas pašvaldībās
turpināsies, spējot operatīvi pielāgoties neierastajiem
apstākļiem. Paldies visām pašvaldībām par šo aktīvo
darbu un ieguldījumu talkas nodrošināšanā.» 

Visi «solo» talkotāji jeb cilvēki, kuri plāno doties
dabā un sakopt savu apkārtni individuāli, savu talkoša-
nas vietu var atzīmēt Lielās Talkas mājas lapā Solo tal-
kas kartē https://talkas.lv/liela-talka/solo-talkas/. Ja do-
daties talkot «duo» talkas ietvaros (pa divi), «ģimenes
talkā» (vienas mājsaimniecības ietvaros) vai talkojot
citā formātā, atbilstoši tā brīža noteiktajiem ierobežo-
jumiem, savu talkošanas vietu varat atzīmēt Lielās Tal-
kas kartē https://talkas.lv/liela-talka/pieteikt-talku/, sākot
ar šā gada 24. martu – mēnesi pirms Lielās talkas. 

Par Lielo talku: Lielā talka ir nevalstiska kus-
tība Latvijā, kas kopš 2008. gada ne tikai katru gadu
organizē talkas visā valstī, bet īsteno arī dažādus
projektus sabiedrības izglītošanai vides aizsardzības
jautājumos. Lielās talkas patrons ir Valsts prezidents,
ierindojot Latviju starp pirmajām valstīm pasaulē,
kur vides aktivitātēm ir valstisks atbalsts tik augstā
līmenī. 2019. gada augustā patronāžu pārņēma jau-
nais Valsts prezidents Egils Levits. Par saviem za-
ļajiem darbiem rakstiet arī mums talkas@talkas.lv
un projects@talkas.lv, vai arī dalieties ar tiem so-
ciālajos tīklos, izmantojot tēmturus: #Liela-
Talka2021 #Espiederunakotnei #sakopsavusetu

Papildu informācijai: Nikola Matjušenko
Lielās Talkas sabiedrisko attiecību konsultante

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

Visas Latvijas pašvaldības piedalīsies Lielajā Talkā
Šogad visas Latvijas pašvaldības atbalsta Lielo Talku, kura notiks jau 24. aprīlī. Visi pašvaldību

koordinatori ir gatavi darbam, lai informētu talkotājus par talkas norisi un talkošanas ie-
spējām. Tāpat kā pērn, arī šogad jāņem vērā visi drošības priekšnosacījumi, kas būs aktuāli uz
Lielās Talkas norises brīdi, taču pašvaldības aicina visus, kuri vēlas un var talkot, aprīļa pēdējā
sestdienā vienoties Latvijas sakopšanā un labiekārtošanā.

KLIENTU APKALPOŠANA
Ņemot vērā Latvijā izsludināto ārkārtējo situāciju koro-

navīrusa 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 SAIM -
NIEKS» mājaslapā www.preilusaimnieks.lv (vispārīgiem jautāju-
miem);

v rakstot uz https://www.facebook.com/PreiluSaimnieks; 
v iesniegumus papīra formātā, kas adresēti SIA «PREIĻU

SAIMNIEKS», iespējams iesniegt ievietojot tos pasta kastītē Liepu
ielā 2, Preiļos (blakus ārdurvīm);

Apmeklējumu klātienē pēc iepriekšēja pieraksta iespējams pie-
teikt tikai tad, ja iesnieguma vai sūdzības izskatīšanu nav iespējams
nodrošināt rakstveidā vai attālināti un iesnieguma izskatīšana ir
saistīta ar nozīmīgu personas tiesību aizskārumu un objektīvu stei-
dzamību!

Lūgums iedzīvotājiem sekot līdzi aktuālajai informācijai un
noteiktajiem piesardzības pasākumiem. 

Par uzņēmuma SIA «PREIĻU SAIMNIEKS» aktualitātēm in-
formēsim tīmekļvietnē www.preilusaimnieks.lv, sociālajos tīklos
un ikmēneša informatīvajā izdevumā «Saimnieka Vārds».

Kā turpmāk savus rēķinus saņemt e-pastā?
Lai saņemtu SIA «PREIĻU SAIMNIEKS» sniegto pakal-

pojumu rēķinu e-pastā, ir jāuzraksta iesniegums. 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

Kā iesniegt 
ūdens 
patēriņa 
skaitītāju 
rādījumus?

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

Rādījumus var nodot:
• izmantojot klientu informatīvo sistēmu WEBNams (reģistrētie

klienti var ne tikai ērti ievadīt individuālos aukstā un karstā
ūdens skaitītāju ikmēneša rādījumus, bet arī sekot līdzi ūdens
skaitītāju rādījumu vēsturei, kā arī redzēt ūdens patēriņa skaitītāju 
verifikācijas 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!
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Saimnieka Vârds

SIA «PREIĻU SAIMNIEKS» Dzīvojamo māju apsaimniekošanas daļa ir apko-
pojusi informāciju par 2021. gada februāra mēnesī paveiktajiem remontdarbiem
daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās Preiļos.

• A. Upīša iela 6 – PVC loga uzstādīšana pagrabtelpā
• Daugavpils iela 71 – PVC logu uzstādīšana kāpņu telpā
• Daugavpils iela 74 – pagrabtelpu grīdu remonts
• Pils iela 4 – jaunu ārdurvju uzstādīšana 1. kāpņu telpā

Remontdarbus daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās SIA «PREIĻU SAIMNIEKS» Dzī-
vojamo māju apsaimniekošanas daļa veic pēc dzīvokļu īpašnieku vairākuma ierosināju-
miem 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 apsaimniekošana!

Paveiktie remontdarbi daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās 2021. gada februārī

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

temperatūra februāra apkures periodā (no 28.01.2021. līdz 24.02.2021. – 28 dienas) bija
mīnus 8,01 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 ielu katlumājām, februāra norēķinu periodā ir 1,622 EUR ar PVN, bet siera rūp-
nīcas mikrorajonā – 1,56 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,
salīdzinot ar tehniski un konstruktīvi līdzīgām, bet nesiltinātām mājām. 

Maksa par apkuri Preiļu renovētajās mājās februāra apkures periodā ar PVN:

Maksa par siltumenerģiju Preiļu daudzdzīvokļu
mājās februāra norēķinu periodā

SIA «PREIĻU SAIMNIEKS» Siltuma un ūdens apgādes nodaļa apko-
pojusi datus par siltumenerģijas maksu 2021. gada februāra norēķinu periodā.
Pie AS «Latvijas gāze» noteiktās dabas gāzes tirdzniecības cenas, saskaņā ar
Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas lēmumu kopējais siltum-

enerģijas tarifs februārī bija 54,23 EUR/MWh bez PVN.

Pirms gada un tagad ...

Jaunie PVC logi Daugavpils ielā 71 A. Upīša ielas 6 pagrabtelpā uzstādīts PVC logs

Par ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu
izmantošanu jābūt noslēgtiem līgumiem

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

Ūdens patēriņa skaitītājus var uzstādīt tikai un vienīgi firmas, kam ir licence šī pa-
kalpojuma sniegšanai, vai arī SIA «PREIĻU SAIMNIEKS» Avārijas dienests. Savukārt
uzstādīto ūdens patēriņa skaitītāju plombēšanu veic tikai un vienīgi SIA «PREIĻU
SAIMNIEKS» Avārijas dienests.

SIA «PREIļU SAIMNIEKS» Avārijas dienests
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 māju un citu apsaimnieko-
jamo objektu apkures, karstā, aukstā ūdensvadu un kanalizācijas sistēmas. 

SIA «PREIĻU SAIMNIEKS» remontdarbu dispečeri zvanus uzklausa visu
diennakti, tālrunis: 65307085, bet speciālisti izbraukumos dodas un palīdz
darbdienās darba laikā no plkst. 8.00 līdz 22.00.
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Kārtība pagrabos – iedzīvotāju atbildība
Lielākoties gadījumu katra dzīvokļa īpašniekam ir arī šķūnītis pagrabā, kurā var

glabāt dažādas sadzīvē retāk izmantotas lietas, ievārījumus un konservējumus u.tml.
Taču SIA «PREIĻU SAIMNIEKS» darbinieki nereti konstatē, ka arī koplietošanas telpas
daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās joprojām mēdz būt aizkrāmētas ar vecām mēbelēm,
kastēm, nolietotu sadzīves tehniku un citām nederīgām lietām, tādējādi apgrūtinot piekļuvi
inženiertehniskajām sistēmām un evakuācijas ceļiem. Arī ikdienā tas apgrūtina raitu in-
ženiertehnisko sistēmu apkopi un remontdarbus. 

SIA «PREIĻU SAIMNIEKS» praksē ir reāli gadījumi, kad notikusi avārijas situācija,
bet speciālisti nevar to operatīvi novērst, jo nevar nekavējoties piekļūt komunikāciju tīk-
liem, tā vietā ir jāmeklē saimnieks visdrīzāk nevienam nevajadzīgiem krāmiem. 

Daudzdzīvokļu mikrorajonos tradicionāli mitinās arī lielāks vai mazāks daudzums
bezsaimnieku kaķu, par kuru barošanu parasti rūpes uzņemas daļa mājas iedzīvotāju.
SIA «PREIĻU SAIMNIEKS» atgādina, ka rūpes par klaiņojošiem dzīvniekiem nesākas
un nebeidzas tikai ar viņu barošanu – ja reiz kāds uzņemas barot kaķus, tad tādā veidā,
lai neradītu 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, uzskaites,
turēšanas un izķeršanas kārtību Preiļu novadā nosaka, ka bezsaimnieka kaķus atļauts iz-
mitināt dzīvojamo māju koplietošanas telpās un tai pieguļošā teritorijā, tikai tajā gadījumā,
ja atbilstoši īpašnieku noteiktajai kārtībai ir saņemta tās nekustamā īpašuma koplietošanas
telpu daļas, kurā paredzēts kaķus izmitināt, īpašnieku un pārvaldītāja rakstiska atļauja! 

Kaķi ne tikai rada antisanitārus apstākļus, bet arī, asinot nagus, noplēš siltumizolāciju
no komunikāciju caurulēm, kas būtībā palielina mājas kopējo siltumenerģijas zudumu,
par ko maksā visi iedzīvotāji. Tāpat pagrabus ir grūti atbrīvot no smakām. Kaķi ir arī
galvenais blusu pārvietošanas un ieviešanās iemesls. 

Cilvēks ir atbildīgs par tiem, ko pieradinājis, tāpēc ir tikai cilvēcīgi uzņemties rūpes
arī par bezsaimnieka dzīvniekiem, neļaujot tiem aiziet bojā mokošā bada nāvē. Taču at-
gādinām, ka vienlaikus būtu jāparūpējas arī par kaķu sterilizēšanu, lai šīs kolonijas
nekļūtu aizvien daudzskaitlīgākas.

Pagrabs, līdzīgi kā kāpņutelpa un bēniņi, ir koplietošanas telpa, tādēļ
kārtība tajā jāuztur pašiem dzīvokļu īpašniekiem.

Aicinājums būt atbildīgiem
kanalizācijas lietošanā

Vairumā gadījumu, kad aizdambējums ir ārējos tīklos, problēmu var atrisināt,
izmantojot hidrodinamisko automašīnu. Ar to var gan operatīvi novērst avārijas
situācijas kanalizācijas tīklos, gan arī veikt kanalizācijas un notekūdeņu cauruļu
profilaktisko apkopi, kas īpaši svarīgi ir posmos un vietās, kuras ir zināmas kā
problemātiskas un kur biežāk notiek aizdambējumi. 

Viens no biežākajiem aizdambējuma iemesliem ir taukvielas, kas pielīp pie kanali-
zācijas sieniņām, ātri piesaista citas vielas un rezultātā aizsprosto caurules. Šādus aiz-
dambējumus parasti var iztīrīt ar augstspiedienu vai trosēm. Taču mēdz būt sarežģītāki
gadījumi, kad, lai likvidētu aizdambējumu, lokāli bojātajam vai aizdambētajam posmam 
var piekļūt, vienīgi veicot rakšanas darbus un aizdambēto posmu nomainot. Tā parasti
notiek, ja kanalizācijā bezatbildīgas rīcības rezultātā ir nonācis kāds ūdenī nešķīstošs
priekšmets – ķieģelis, malkas pagale –, ko nevar izdabūt laukā ne ar hidromašīnu, ne
arī trosi. Nereti kanalizācijas tīklos tiek samestas lupatas, marles, medicīniskie plāksteri,
kontracepcijas līdzekļi (prezervatīvi) un citi nepiemēroti priekšmeti, kas arī rada no-
pietnus aizsprostojumus. 

Aizdambējumu var radīt arī papīra dvieļu samešana tualetes podos. Atšķirībā 
no tualetes papīra, kas ūdenī izšķīst, papīra dvieļi nesadalās, paliek kā lupatas un, ja ka-
nalizācijā tiek samesti 10–20 dvieļi, tie pie mazākā šķērslīša aizķeras, sakrājas un
aizdambē tīklus.

Viss, kas momentā neizšķīst, var radīt kanalizācijas aizsprostojumu. Tāpēc iedzīvotāji
aicināti izturēties atbildīgi un nenoskalot kanalizācijas sistēmā taukus un eļļu, dārzeņu
mizas, kafijas biezumus, lupatas un higiēnas preces, kam īstā vieta ir atkritumu tvertnē
vai kompostā.

Dzīvokļa īpašnieka vai dzīvokļa īpašumā uz tiesiska pamata dzīvojošu personu
pienākums ir ilglaicīgas prombūtnes gadījumos paziņot mājas pārvaldniekam SIA
«PREIĻU SAIMNIEKS» par savu vai ģimenes locekļu prombūtni, norādot personas
tālruņa numuru vai adresi, kurai ir iespēja un tiesības iekļūt dzīvokļa īpašumā,
noteikts apsaimniekošanas līgumā.

Dzīvokļa īpašniekam ir jānodrošina iespēja ilgstošas prombūtnes laikā iekļūt 
savā īpašumā SIA «PREIĻU SAIMNIEKS» Avārijas dienestam, lai novērstu avārijas
situāciju, kas apdraud pārējos mājas iedzīvotājus un liedz mājas pārvaldniekam nodrošināt
pakalpojumu nepārtrauktību. Dzīvokļa atslēgas var atstāt savai uzticības personai, in-
formējot mājas vecāko vai kaimiņus par iespējām ar viņu sazināties. Tāpat kontaktin-
formāciju vajadzētu atstāt Komunālo maksājumu norēķinu daļā (N. Rancāna ielā 3a,
Preiļos).

Ja avārijas situācija rodas dzīvoklī, kura īpašnieks un viņa ģimenes locekļi ir prom-
būtnē un nav sasniedzami, kā arī kaimiņi nezina, kur viņi atrodas, šādā gadījumā uz ne-
noteiktu laiku, kamēr tiek atrasts dzīvokļa īpašnieks un viņa ģimenes locekļi, var tikt at-
slēgta ūdens padeve kāpņu telpai vai pat visai mājai, radot neērtības visiem mājas
iedzīvotājiem.

Saskaņā ar Civillikumu katram ir pienākums atlīdzināt zaudējumus, ko viņš ar savu
darbību vai bezdarbību nodarījis. 

Aicinām iedzīvotājus atbildīgāk izturēties pret pārējo dzīvokļu īpašnieku mantu
un pret visu kopīpašumu!

Ilgstošas prombūtnes laikā jānodrošina piekļuve 
dzīvokļa īpašumam
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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. 

Šī gada februārī un martā SIA «PREIĻU SAIM-
NIEKS» Atkritumu apsaimniekošanas daļa otr-
reizējai pārstrādei nodevusi lielu daudzumu
Preiļu novada iedzīvotāju sašķiroto atkritumu:

‚ pudeļu un burku stikls – 22,5 tonnas
‚ logu stikls – 8,96 tonnas
‚ riepas – 21,16 tonnas
Preiļu pilsētā iedzīvotājiem pieejami 24 dalīti

vākto atkritumu laukumi, savukārt Preiļu novada
ciemos ir četri dalīti vākto atkritumu laukumi – Aiz-
kalnē (Raiņa ielā 6), Pelēčos (Liepu ielā 10a), Līčos
(Jaunatnes ielā 1) un Prīkuļos (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 at-
šķiras 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 un makulatūru;
• izskalotas tetrapakas;
• pudeļu un burku stiklu;
• plastmasas iepakojumu (PET pudeles, po-

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

• lauksaimniecībā izmantotās ruļļu plēves;
• skārdenes un metāla bundžas;
• neizjauktas nolietotās sadzīves elektriskās

un elektroniskās iekārtas (ledusskapjus, televizorus,
datorus u.c.)

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 
daļas vadītājai Vinetai Igolniecei pa tālr. nr.
29420721.

SADzīVES ATKRITUMU ŠĶIROŠANAS NOTEIKUMI

Nodoti 
otrreizējai 
pārstrādei 

derīgie 
atkritumi

Ko darīt ar nolietotajām riepām?
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 nāka-
majam gadam? SIA «PREIĻU SAIMNIEKS» aicina – esi atbil-
dīgs, parūpējies, lai tavas vecās riepas nonāk pārstrādē!

Kāpēc riepas nedrīkst atstāt pie sadzīves 
atkritumu konteineriem?

Latvijā nolietoto riepu uzkrājums mērāms vairāk nekā 100 000
tonnās, tikmēr vien 17 no tām ik gadu tiek pārstrādātas. Lielākā daļa
tiek izmesta dabā, radot piesārņojumu, taču tik pat daudz tiek vienkārši
novietotas pie sadzīves atkritumu konteineriem, proti, izmestas pil-
sētvidē, kas ir tik pat liels likumpārkāpums 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. 

Arī Preiļu novada domes saistošo noteikumu Nr. 2011/13 «Par
sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Preiļu novadā» 43.1. punkts aiz-
liedz «novietot atkritumus jebkurā to savākšanai vai apglabāšanai
neparedzētā vietā, tajā skaitā: nomest pie konteineriem, uz ielām,
skvēros, parkos, mežos u.c. vai ievietot citiem atkritumu radītājiem
paredzētos konteineros un ierakt atkritumus zemē». 

Kāpēc nolietotās riepas ir jānodod pārstrādei?
Nonākot dabā, riepas sadalās ļoti ilgā laika posmā – katra riepa

sadalās vairāk nekā 100 gadus, turklāt riepu sadalīšanās procesā ra-
dušies galaprodukti ir bīstami videi un var to saindēt. Savas dobās
formas dēļ riepas rada lielu slodzi atkritumu poligoniem, jo pēc ap-
glabāšanas poligonos riepu caurumos paliek neizplūdis gaiss. Tas pa-
dara apraktās riepas «peldošas» un pēc kāda laika tās «uzpeld», sa-
laužot augsnes virskārtu.

Viena tonna nolietotu riepu aizņem aptuveni 17 m3 atkritumu po-
ligonu platības, tāpēc to uzglabāšana ir visai problemātiska. 

Nolietotu riepu patvaļīga dedzināšana rada vēl lielāku kaitējumu
videi un cilvēka organismam, nekā vienkārša to izmešana. Dedzinot
riepas, izdalās kodīgi dūmi, kas satur dažādas kaitīgas vielas un ķī-
miskus savienojumus – tie ir indīgi ieelpojot, kā arī nosēžas uz tuvumā
esošiem augiem. Šādu dūmu ieelpošana var kaitēt cilvēku veselībai
un veicināt hroniskas saslimšanas.

Ko iegūst no pārstrādātām riepām?
Vecās riepas tiek pārstrādātas un sasmalcinātas, gala rezultātā ie-

gūstot gumijas pulveri (granulas), kuru var izmantot: 
• kā ceļa seguma pildvielu;
• kā izejvielu inženierbūvniecībā dažādu barjeru, kāpņu, balstu,

ielu dekoru ražošanā vai līdzīgā veidā;
• kā izejvielu sintētisko materiālu ražošanā, rotaļu laukumu

un ceļu segumiem;
• kā izejvielu jaunas gumijas ražošanā, to skaitā arī jaunu

riepu ražošanai.

Kur Preiļos var nodot nolietotās riepas 
un cik tas maksā?

‚ Riepas var nodot SIA «PREIĻU SAIMNIEKS» Atkritumu
šķirošanas laukumā Rīgas ielā 4, Preiļos. Darba laiks: darba dienās
no plkst. 8:00 līdz 17:00, brīvdienās un svētku dienās – slēgts.

‚ Vienas riepas nodošana izmaksā:
– vieglo automašīnu un to piekabju riepas (līdz 18 collām) –

2,00 EUR/gab. (ar PVN);
– vieglo automašīnu un lauksaimniecības tehnikas riepas, iz-

ņemot traktoru (virs 18 collām) – 4,00 EUR/gab. (ar PVN);
– traktortehnikas un kravas automašīnu riepas – 10,00

EUR/gab. (ar PVN).
‚ Vairāk informācijas, zvanot SIA «PREIĻU SAIMNIEKS»

Atkritumu apsaimniekošanas daļas vadītājai Vinetai Igolniecei, tālr.
nr. 29420721.


