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Šī gada 10. aprīlī tika uzsākti ūdensvada tīklu
un kanalizācijas tīklu rekonstrukcijas būvdarbi
Nikodema Rancāna daudzstāvu māju rajonā,
Preiļos. Līgumus par darbu veikšanu šī gada feb-
ruārī SIA «Preiļu saimnieks» noslēdza ar SIA
«Preiļu santehniķis». 

SIA «Preiļu saimnieks» Ūdensapgādes un ka-
nalizācijas daļas vadītāja vietnieks Kristaps Určs
norāda, ka darbu veikšanas laikā apgrūtināta būs
autotransporta novietošana N. Rancāna ielas mik-
rorajona iekšpagalmos. Jāņem vērā, ka materiālus
vedīs arī smagās automašīnas, kurām lielo gabarītu
dēļ ir grūti manevrēt pa mazajām iekšpagalmu ie-
lām, tāpēc iedzīvotāji aicināti izturēties ar sapratni
un šajā laikā nenovietot automašīnas aktīvajā būv-
darbu zonā. 

Darbu gaitā paredzēts rekonstruēt ūdensvada un
kanalizācijas tīklus. Tiks nomainītas maģistrālā

ūdensvada caurules, ūdensvada akas un ūdensvada
pievadi, kā arī maģistrāles kanalizācijas caurules,
kanalizācijas akas un kanalizācijas pievadi daudz-
stāvu mājās N. Rancāna ielā Nr. 1, 2, 3, 4, 5, 8 un
Liepu ielā Nr. 4, 6, 8, 10, 12. 

Gan esošie ūdensvada, gan kanalizācijas tīkli šajā
rajonā ir aptuveni 50 gadus veci un diezgan sliktā
stāvoklī. Veicot tīklu rekonstrukciju, uzlabosies ie-
dzīvotājiem piegādājamā ūdens kvalitāte, kā arī tiks
novērstas iespējamas ūdensvada avārijas situācijas,
kanalizācijas noplūde vai cauruļu aizdambēšanās.  

Būvdarbu izpildes termiņš ir 9 mēneši. Lai taupītu
laiku un resursus, gan kanalizācijas, gan ūdensvada
tīklu rekonstrukcijas darbi tiek veikti vienlaicīgi. 

Pēc darbu beigšanas būvuzņēmējam teritorija
jāsakārto sākotnējā stāvoklī – paredzēta asfalta se-
guma atjaunošana izfrēzētajās vietās, kā arī zālāja
atjaunošana zaļajā zonā. 

Uzsākta ūdensvada un kanalizācijas tīklu rekonstrukcija 
N. Rancāna ielas mikrorajonā 

Sākoties pavasara lauksaim-
niecības darbu sezonai, zem-
nieku saimniecībām aktuāla
kļūst atbrīvošanās no skābba-
rības sagatavošanā izlietotajām
ruļļu un bedru plēvēm. Domā-
jot par dabas resursu racionālu
izmantošanu un taupīšanu, vie-
nīgais pareizais risinājums ir
lauksaimniecības plēvju nodo-
šana otrreizējai pārstrādei. Tā
ir iespēja no plēvēm atbrīvoties
videi draudzīgā veidā! 

Atgādinām, ka plēvi aizliegts
dedzināt, jo tādējādi gaisā un
ūdenī nonāk bīstami ķīmiski sa-
vienojumi, kā arī to nedrīkst iz-
mest mežā vai aprakt – tā prak-
tiski nesadalās un tiek nodarīts
būtisks kaitējums apkārtējai videi. 

Lauksaimnieki plēves visu
gadu bez maksas var nodot At-
kritumu šķirošanas laukumā Rī-
gas ielā 4, Preiļos. Ja ir sakrāts
liels daudzums plēvju, zemnieku
saimniecībām ir iespēja, sazino-
ties ar SIA «Preiļu saimnieks» At-
kritumu apsaimniekošanas daļu,
pieteikt lauksaimniecības plēvju

izvešanu. Izvešana tiek plānota
maija beigās – jūnija sākumā pēc
lauksaimnieku pieteikumu apko-
pošanas. Izmantot šādu pakalpo-
jumu ir izdevīgi, jo nav papildus
jāmaksā par plēvju savākšanu. 

Otrreizējai pārstrādei var nodot: 
• skābbarības sagatavošanai

izmantotās ruļļu vai bedru plēves.
Jāatceras, ka no plēvēm jāatšķiro
šņores vai sieti, tām jābūt vizuāli
tīrām, bez skābbarības, salmu,
kūdras u. c. piejaukumiem, tās ne-

var būt izmirkušas dubļos, sajauk-
tas ar minerālmēsliem vai ko citu; 

• dārzniecībā izmantoto plēvi; 
• palešu plēvi. 
Savāktās plēves Atkritumu

šķirošanas laukumā tiek sapresē-
tas ķīpās, lai nodotu otrreizējai
pārstrādei.

Sīkākas uzziņas un plēvju
izve šanas pieteikšana, zvanot
SIA «Preiļu saimnieks» Atkri-
tumu apsaimnie košanas daļai
pa tālr. 29420721.

Zemnieki tiek aicināti pieteikt 
lauksaimniecības plēvju izvešanu 

Lielā Talka arī šajā pavasarī, 28. aprīlī, visā Latvijā pulcēs
talkotājus, kas mūsu zemi centīsies padarīt tīrāku un skaistāku. 

Lielās Talkas aktivitātes Preiļu novadā
Preiļu novads lepojas ar Latvijā lielāko parku, kura

platība ir 41 ha, un šī tradicionāli ir tā vieta, kur norit
vairums Lielās Talkas rosības. Šogad, lai darbi raiti
ritētu uz priekšu, preilieši talkot sāka jau aprīļa vidū! 

Talkošana notiek ne tikai parkā – tiks sakoptas
izglītības iestāžu, pagastu teritorijas, kapsētas u.c.

Lielākā talcinieku aktivitāte Preiļu novadā šogad
paredzēta 21. aprīlī, savukārt Lielās Talkas noslēguma

aktivitātes gaidāmas 28. aprīlī vienlaikus ar visu Latviju!
Talkošanai aicināts pievienoties ikviens talkot gribētājs – ar Preiļu

novadā un visā Latvijā plānotajām talkām var iepazīties www.talkas.lv
mājaslapā atrodamajā kartē. 

Lielajā Talkā savāktos atkritumus poligonos varēs nodot par velti,
bet vietējai pašvaldībai būs jāsamaksā valsts obligāti noteiktais dabas
resursu nodoklis. Par Lielās Talkas atkritumu maisu savākšanu un izve -
šanu pilsētā un novada pagasta centros gādās SIA «Preiļu saimnieks». 

Vairāk informācijas par Lielās Talkas norisi Preiļu novadā pa tālr.
26438147 (Zenta Igolniece). 

Aicina balsot par «zaļu» Latviju
Šā gada Lielās Talkas sauklis ir «Mainām Latviju! Maināmies

paši!», atgādinot Latvijas iedzīvotājiem, ka tikai mūsu rokās ir Latvijas
labklājība, tīrība un ilgtspēja.

Tāpēc šogad visi Latvijas iedzīvotāji tiek aicināti balsot par «zaļu»
Latviju, kas šogad iezīmē jaunu pavērsienu Lielās  Talkas attīstībā. Tā
ietvaros ikviens, ieejot mājaslapā www.parzalulatviju.lv, var apliecināt
savu gribu Latviju veidot kā «zaļu», veselīgu un ilgtspējīgu valsti. 

Zaļā referenduma organizatori piedāvā mainīt Satversmi un līdzās
demokrātijai un neatkarībai pievienot gandrīz vai vissvarīgāko jēdzie-
nu – ilgmūžību, kas nozīmē to pašu, ko ilgtspējīgs vai zaļš.

SIA «Preiļu saimnieks» aicina iedzīvotājus
pievērst uzmanību stikla šķirošanai. Lai veici-
nātu stikla šķirošanu Preiļu novadā, 16. aprīlī
SIA «Preiļu saimnieks» uzsāka stikla iepako-
juma – pudeļu un burku – šķirošanas un nodo-
šanas akciju Preiļu novada iedzīvotājiem. Akcija
turpinās līdz 30. aprīlim. Pirmo trīs vietu iegu-
vējiem – balvas no SIA «Preiļu saimnieks»!

Lai piedalītos akcijā, SIA «Preiļu saimnieks»
Atkritumu šķirošanas laukumā Rīgas ielā 4, Preiļos,
jānogādā otrreizējai pārstrādei derīgs stikla iepa-
kojums – burkas un stikla pudeles (var būt saplī-
sušas). Tām jābūt tukšām un izskalotām, bez vāci-
ņiem un korķiem. Stiklu var nodot vairākas reizes
akcijas norises laikā, nodotais stikla svars tiks sa-
summēts. 

Uzvarētāji tiks noteikti pēc lielākā nodotā stikla
iepakojuma svara. Dalībnieks, kas akcijas nori-
ses laikā būs nodevis lielāko daudzumu sašķirotā
stikla, balvā saņems 100 eiro, otrās vietas ieguvējs –
70 eiro, trešās vietas – 30 eiro.  

SIA «Preiļu saimnieks» Atkritumu šķiroša-
nas laukuma darba laiks – darbadienās plkst.
8.00-12.00 un plkst. 13.00-17.00. 

Plašāka informācija un akcijas nolikums:
www.preilusaimnieks.lv. 

Kontaktinformācija: SIA «Preiļu saimnieks»
Atkritumu apsaimniekošanas daļas vadītāja Vineta
Igolniece (tālr. 29420721, e-pasts vineta.igol-
niece@preili.lv) vai sabiedrisko attiecību speciāliste
Ilona Vilcāne (tālr. 29222199, e-pasts ilona.vil-
cane@preili.lv). 18. aprīlī Preiļu parkā talkoja Preiļu 1. pamatskolas 7., 8. klašu skolēni

l Lielā Talka Preiļu novadā Līdz 30. aprīlim turpinās stikla nodošanas akcija 
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maksa par siltumenerģiju Preiļu daudzdzīvokļu
mājās marta norēķinu periodā 

vidējā maksa marta apkures periodā ir 1,424 eUR/m2

Siltumapgādes daļas apkopotā informācija liecina, ka vidējā maksa par apkurināmās
platības vienu kvadrātmetru iedzīvotājiem, kuri saņem siltumenerģiju no Liepu, Celtnieku
un Pils ielas katlumājām, marta norēķinu periodā ir 1,424 EUR ar PVN, bet siera
rūpnīcas mikrorajonā – 1,32 EUR ar PVN par apkurināmās platības kvadrātmetru. 

Apskatot atsevišķi katras katlumājas apkalpojošās teritorijas, vidējās izmaksas ir
šādas: Liepu ielas katlumāja – 1,354 EUR/m2, Pils ielas katlumāja – 1,969 EUR/m2,
Celtnieku ielas katlumāja – 1,450 EUR/m2 ar PVN. 

Saskaņā ar Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra datiem vidējā gaisa
temperatūra marta apkures periodā (no 26.02.2018. līdz 27.03.2018. – 30 dienas) bija
mīnus 4,14 grādi pēc Celsija. 

mazāki apkures rēķini ir siltinātās mājās
Siltināto namu iedzīvotāji par apkuri maksā ievērojami mazāk nekā vidēji pil-

sētā. Maksa par apkuri Preiļu renovētajās mājās marta apkures periodā ar PVN: Rēzek-
nes 36 – 0,457 EUR/m2, Liepu 9 – 0,494 EUR/m2, Rēzeknes 32 – 0,541 EUR/m2, Liepu
24 – 0,612 EUR/m2, Liepu iela 12 – 0,591 EUR/m2, Liepu 21 – 0,729 EUR/m2, Lie-
pu 28 – 0,572 EUR/m2, bet siera rūpnīcas mikrorajonā daudzdzīvokļu dzīvojamai mājai
Daugavpils ielā 72 – 0,31 EUR/m2. 

Paaugstināta gaisa caurlaidība jeb nehermētiskumi palielina ēkas siltumenerģijas
patēriņu un sadārdzina siltuma izmaksas. Efektīvākais apkures rēķinu samazināšanas
veids ir daudzdzīvokļu ēku kompleksā renovācija, tāpēc viszemākie apkures rēķini ir
pilnībā renovētās mājās, taču arī dažādi citi ēkas siltumnoturības uzlabošanas pasākumi,
piemēram, siltināti bēniņi, pagrabs un cokols, siltinātas iekšējās caurules, ielikti PVC
logi koplietošanas telpās u.tml. kaut nedaudz, bet tomēr samazina apkures maksājumu.

Apkures sezona tuvojas noslēgumam
Iepriekšējos gados pilsētā apkures padeve tika pārtraukta aprīļa otrajā pusē, bet ap-

kures perioda sākuma vai beigu datumu var noteikt daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas
dzīvokļu īpašnieku kopība.

Apkuri iespējams pārtraukt ātrāk, mājas vecākajam par to informējot SIA «Preiļu
saimnieks» Siltumapgādes daļu vai savācot vairāk par pusi mājas dzīvokļu īpašnieku
parakstu, kuri ir vienojušies par apkures pārtraukšanu. 

Tā kā aprīļa vidus šogad bija patīkami silts, daļa Preiļu daudzdzīvokļu māju iedzī-
votāju apkuri jau ir izvēlējušies pārtraukt. 

SIA «Preiļu saimnieks» Siltuma un ūdens apgādes nodaļa apkopojusi datus
par siltumenerģijas maksu šā gada marta norēķinu periodā. Pie AS «Lat-

vijas gāze» noteiktās dabas gāzes tirdzniecības cenas, saskaņā ar Sabiedrisko pa-
kalpojumu regulēšanas komisijas lēmumu kopējais siltumenerģijas tarifs martā
bija tāds pats kā februārī – 54,4 EUR/MWh bez PVN.

Atkritumu dedzināšana –
drauds apkārtējai 
videi un cilvēkiem 

Liela daļa no šiem atkritumiem ir plast -
masa, ugunskuros diemžēl nonāk arī skāb-
barības ruļļu plēves, neskatoties uz to, ka
Atkritumu apsaimniekošanas daļa rīko īpa-
šas akcijas un tās savāc, un izved bez mak-
sas.

Sadzīves atkritumus nedrīkstētu dedzi-
nāt ne no vides aizsardzības, ne no uguns-
drošības viedokļa – atkritumu kaudzē ie-
jucis aerosola flakons dedzināšanas laikā
var negaidīti eksplodēt, gruzdošu plastma-
sas maisiņu vējš var uzpūst cilvēkam, radot
apdegumus. Tos dedzinot, atkritumi jau ne-
kur nepazūd, tie tikai ir mainījuši formu
un pārvērtušies par bīstamiem ķīmiskiem
savienojumiem. Caur elpošanas sistēmu
cilvēka organismā tiek uzņemtas dedzinā-
šanas procesā izdalījušās kaitīgās vielas.
Dioksīni un furāni sadalās ļoti lēni (var pa-
iet gadu desmiti) līdz zaudē savu bīsta-
mību. Šīs vielas nonāk ūdenī un augsnē,
dzīvnieku un cilvēku organismā, kur uz-

krājas pamazām un var izraisīt vēzi, aler-
ģiju, negatīvi ietekmēt nervu sistēmu un
imunitāti. 

Nekādā gadījumā nedrīkst dedzināt
laku un krāsu iepakojumu, elektrības vadus
ar izolāciju, koksni, kas apstrādāta ar ķī-
miskiem konservantiem. Savukārt dedzinot
polimēru plēves un plastmasas, rodas ben-
zopirēns, kas ir ļaundabīgus audzējus iz-
raisoša viela. 

Dedzinot krāsnī, plītī vai ugunskurā lie-
lākā daļa kaitīgo vielu nosēžas turpat tu-
vākajā apkārtnē. Piedāvājot slēgt līgumu
par atkritumu apsaimniekošanu, izskan at-
runa, ka «man atkritumu nav, jo visu sade-
dzinu krāsnī». Maisiņu, pudeļu, tetrapaku
dedzināšana krāsnī ir sevis un dabas indē-
šana, bet skursteņi aizsērē ar plastmasas
sodrējiem un rodas aizdegšanās risks. 

Nelegāla atkritumu norakšana bedrēs
lauku sētu tuvumā vai izmešana ceļmalās
un mežos piesārņo dabu. Zemē noraktie
atkritumi ar laiku sadalās, veidojot dažāda
sastāva ķīmiskas vielas, kas ar laiku nonāk
gruntsūdeņos – aprakt atkritumus nav ma-
zāk bīstami, kā tos dedzināt. 

Atkritumu apsaimniekošanu
novadā regulē saistošie

noteikumi
Preiļu novada domes saistošie notei-

kumi Nr. 2011/13 «Par sadzīves atkritumu
apsaimniekošanu Preiļu novadā» paredz,
ka atkritumu radītājam jāiekļaujas pašval-
dības organizētajā atkritumu apsaimnieko-
šanas sistēmā, noslēdzot līgumu par atkri-
tumu savākšanu un maksājot par atkritumu
apsaimniekošanu, kā arī šķirojot radītos at-
kritumus un nogādājot tos savākšanai vai
uzglabāšanai paredzētā vietā.

Preiļu novadā ir aizliegts:
• novietot atkritumus jebkurā to savāk-

šanai vai apglabāšanai neparedzētā vietā,
tajā skaitā nomest pie konteineriem, uz ie-
lām, skvēros, parkos, mežos, vai ievietot
citiem atkritumu radītajiem paredzētos
konteineros un ierakt atkritumus zemē; 

• ievietot atkritumus, kas radīti katra
konkrētā atkritumu radītāja (fiziskās per-
sonas mājsaimniecībā) konteineros, kas no-
vietoti sabiedriskās vietās vai paredzēti citu
atkritumu radītāju apkalpošanai; 

• ievietot sadzīves nešķirotos atkritu-
mus konteineros, kas paredzēti dalīto at-
kritumu savākšanai. 

• dedzināt atkritumus; 
• sadzīves atkritumu konteineros bērt

ielu saslaukas, smiltis un bioloģiski noār-

dāmos atkritumus bez saskaņošanas ar at-
kritumu apsaimniekotāju; 

• konteineros un citās speciāli atkritumu
savākšanai paredzētās tvertnēs ievietot kvē-
lojošus, degošus un ugunsnedrošus atkri-
tumus. 

• cieti sablīvēt vai iesaldēt atkritumus
– šādos gadījumos atkritumu apsaimnie-
kotājam ir tiesības par konteineru iztukšo-
šanu noteikt papildus samaksu. 

Savukārt pašvaldības saistošie notei-
kumi Nr. 02/08 «Preiļu novada labiekārto-
šanas notiekumi» aizliedz savāktos atkri-
tumus, lapas, zāli, zarus izvietot ārpus sava
īpašuma, valdījuma, lietojuma teritorijas,
kā arī tos dedzināt, ierīkot nelikumīgas at-
kritumu izgāztuves uz īpašumā, valdījumā
vai lietojumā esoša zemes gabala. 

SIA «Preiļu saimnieks» Atkritumu ap-
saimniekošanas daļas vadītāja Vineta Igol-
niece uzsver, ka nav neviena paša iemesla,
lai novada teritorijā no atkritumiem atbrī-
votos, tos dedzinot, tā apdraudot savu un
līdzcilvēku veselību, jo jebkurā laikā ik-
viens var pieteikt atkritumu izvešanu. 

Kuri vēl to nav izdarījuši, tiek aicināti
izvēlēties videi draudzīgu atkritumu ap-
saimniekošanu un ar SIA «Preiļu saim-
nieks» noslēgt līgumu par cieto sadzīves
atkritumu izvešanu. Vairāk informācijas,
zvanot pa tālr. 29420721.

Dedzināt atkritumus ir aizliegts!

Par pareizu pilsētas kanalizācijas nosēdaku lietošanu 
SIA «Preiļu saimnieks» Ūdensapgādes un kanalizācijas daļa atgādina iedzīvotājiem, kuru dzīvesvietai nav pieslēguma pilsētas centralizētajai ka-

nalizācijas sistēmai, bet kuri izmanto pilsētas septiķus jeb nosēdakas, ka tās ir paredzētas tikai šķidrajiem sadzīves atkritumiem! 
Apkalpojot pilsētas kanalizācijas septiķus, SIA «Preiļu saimnieks» darbinieki nereti konstatē, ka nosēdakas tiek izmantotas arī dažādu cieto atkritumu, tostarp,

nolietotā apģērba, apavu, pudeļu, izmešanai. Šādi gadījumi stipri apgrūtina septiķu izsūknēšanu – tas prasa daudz vairāk laika un bojā aprīkojumu. Sadzīves atkri-
tumiem ir paredzēti atkritumu konteineri. 

Lai gan ikvienai Preiļu novada mājsaimniecībai, lauku viensētai un juridis-
kai personai būtu jābūt noslēgtam līgumam ar SIA «Preiļu saimnieks»

par cieto sadzīves atkritumu izvešanu, nereti nākas saskarties ar situāciju, ka
iedzīvotāji joprojām izvēlas atbrīvoties no atkritumiem, tos dedzinot. Par to parasti
liecina raksturīgie dūmi, kas jo sevišķi bieži redzami un saožami pavasaros un
rudeņos. 
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Pavasarī SIA «Preiļu saimnieks» Atkritumu apsaimniekošanas daļa otrreizējai
pārstrādei nodevusi lielu daudzumu Preiļu novada iedzīvotāju sašķiroto at-

kritumu. Kā pastāstīja SIA «Preiļu saimnieks» Atkritumu apsaimniekošanas daļas
vadītāja Vineta Igolniece, martā pārstrādei tika nodota sašķirotā makulatūra un
kartons – aptuveni 20 tonnas. Savukārt aprīlī nodots stikla iepakojums – nepilnas
25 tonnas, kā arī metāla konservu bundžiņas, skārdenes, plēve, PET, HDPE, ma-
kulatūru – kopā nepilnas 14 tonnas.

Papīra otrreizējā pārstrāde mazina koku izciršanu
Visā pasaulē papīrs un kartons ļoti plaši tiek izmantots kā izejviela dažnedažādu iz-

strādājumu izgatavošanai un arī kā iepakojuma materiāls, tādēļ makulatūra ieņem lielu
īpatsvaru kopējā sadzīves atkritumu daudzumā. Papīrs un kartons tiek uzskatīts par
videi visdraudzīgāko iepakojuma veidu – dabā tas ātri sadalās, nenodarot gandrīz nekādu
kaitējumu, taču lietderīgāk, protams, ir to atkārtoti pārstrādāt. 

Jauna papīra ražošanai tiek izmantota celuloze, kuru iegūst no koksnes. Pārmērīga
koku izciršana rada gaisa kvalitātes pazemināšanos un veicina globālo sasilšanu. Papīra
un kartona ietekmi uz vidi var mazināt, makulatūru nododot otrreizējai pārstrādei, izvē-
loties preces otrreizēji pārstrādāta papīra vai kartona iepakojumā, kā arī ikdienā lietojot
sertificētu papīru, kura ražošana process ir draudzīgs videi.

Papīrs, kartons un makulatūra sastāda ievērojamu daļu no visiem atkritumiem, jau
tādēļ vien ir vērts pievērst uzmanību tā pareizai utilizācijai. Pārstrādājot papīru, tiek ie-
taupīta koksne un enerģija. Ražojot papīru no makulatūras, tiek izmantots pat divas
reizes mazāk enerģijas, nekā ražojot pirmreizēju papīru no koksnes. 

No pārstrādājamā papīra otrreizējā ražošanā iegūst dažādus ikdienā lietojamus papīra
izstrādājumus – avīzes, salvetes, biroja papīru un tipogrāfijas papīru, aploksnes, kartona
kastes, ietinamo papīru, tapetes, olu paliktnīšus, siltumizolācijas vati u.c. produkciju. 

Vairums iedzīvotāju ievēro, ka makulatūra – papīrs, kartons un to iepakojums, grā-
matas, apdrukāts papīrs – jāmet konteineros ar dzelteniem vākiem. Makulatūrai jābūt
tīrai un sausai – jo kvalitatīvāka makulatūra, jo augstākas kvalitātes papīru no tās iespē-
jams saražot.

Stikls jāšķiro atbildīgi
Stikla ražošana ir energoietilpīgs un arī dārgs process, tādēļ stikla izstrādājumus tiek

ieteikts izmantot pēc iespējas ilgāk. To stiklu, kuru vairs nevar izmantot, jāliek pie dalī-
tajiem atkritumiem – otrreizējām izejvielām.

Aprēķini liecina, ka stikla izstrādājumi sastāda 9 % no visiem sadzīves atkritumiem.
Joprojām tonnām stikla taras nonāk atkritumu izgāztuvēs – ievārījumu, kompotu, zirnīšu
burciņas, kečupa pudeles, sinepju trauciņi un daudz citu stikla iepakojumu.

Stikla ražošanai izmanto kvarca smiltis, sodu un kaļķakmeni, bet 30–40 % no kopējās
izejvielu masas iespējams aizvietot ar savāktā stikla iepakojuma atkritumiem. Viena
tonna otrreiz savāktā stikla iepakojuma ietaupa tonnu kvarca smilšu un 250 kilogramus

kalcinētās sodas. Svarīgi, ka tiek ietaupīti arī enerģijas resursi, jo stikla lausku kausēšanai
nav nepieciešama tik augsta temperatūra kā smilšu kausēšanai. Izrēķināts, ka viena no
pārstrādātā stikla ražota pudele ietaupa tik daudz enerģijas, kas ļautu 100 W lampiņai
degt četras stundas. 

Pārkausējot stikla lauskas, iegūst jaunu stiklu pudeļu un burku ražošanai, no tām var
izgatavot dekoratīvus interjera priekšmetus. Stikla lauskas izmanto gan kā piedevu būv-
materiāliem – asfaltam, celtniecības materiāliem (betonam, mālam, izolācijas materiālos),
gan kā krāsvielu atstarojošu sastāvdaļu vai kā mākslīgās smiltis pludmalēm, augsnes
drenāžai. 

Lai stiklu būtu iespējams pārstrādāt atkāroti, tā šķirošanā jāievēro daži nosacījumi.
Pirmkārt, konteineros ar zaļiem vākiem drīkst mest vienīgi izskalotas un tīras stikla pu-
deles un burkas. Otrkārt, stikls nedrīkst saturēt citu materiālu piemaisījumu, tādēļ kon-
teineros mest nedrīkst glāzes, kristāla traukus, logu stiklu, spuldzītes stikla keramiku, jo
katram stikla veidam ir savādāks sastāvs. 

Preiļu novada iedzīvotāji aicināti šķirot atkritumus

Preiļu pilsētā iedzīvotājiem pieejami 23 dalīti vākto atkritumu laukumi, trīs Preiļu
novada ciemos – Aizkalnē, Līčos un Prīkuļos, kā arī divi konteineri stiklam privātmāju
iedzīvotājiem. Konteineros ar dzeltenajiem vākiem drīkst mest visu veidu papīru (avī-
zes, žurnālus, grāmatas, kartona iepakojumu), plastmasu (PET dzēriena pudeles, plēves
iepakojumu, polietilēna maisiņus, cieto plastmasu (HDPE) – plastmasas kanniņas), arī
tetrapakas (izskalotas un saplacinātas sulas un piena pakas), kā arī skārdenes un konservu
bundžas. Zaļie konteineri ir paredzēti stikla pudelēm un stikla burkām. Tajos nedrīkst
mest traukus, logu stiklu, balzama pudeles, spoguļus, lampu kupolus.

SIA «Preiļu saimnieks» Atkritumu šķirošanas laukumā Preiļos, Rīgas ielā 4, bez
maksas pieņem šādas šķiroto atkritumu frakcijas: makulatūru, kartonu un papīra iepa-
kojumu, izskalotas piena un sulas tetrapakas, balto un krāsaino pudeļu stiklu un logu
stiklu, saplacinātas PET plastmasas dzērienu pudeles un cieto HDPE, polietilēna iepa-
kojumu (arī lauksaimniecībā izmantotās plēves), metāla iepakojumu (konservu kārbas,
skārda bundžas) un luminiscētās (dienasgaismas) lampas.

Savukārt elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumus (nolietotās sadzīves elektro-
preces) iedzīvotāji var atstāt uz platformas Mehanizatoru ielā 1. SIA «Preiļu saimnieks»
vērš uzmanību, ka elektriskajām un elektroniskajām iekārtām jābūt neizkomplektētām,
pretējā gadījumā tās nav derīgas otrreizējai pārstrādei. 

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 apsaimnieko-

šanas daļas vadītājai Vinetai Igolniecei pa tālr. 29420721. 

Atkritumu šķirošana – rūpes par vidi ilgtermiņā! 

Radiatoru nomaiņu dzīvokļos vēlams veikt
ārpus apkures sezonas, pretējā gadījumā

nepieciešams atslēgt apkuri ne tikai dzīvoklim,
kur notiek minētie darbi, bet arī visiem pārējiem
dzīvokļiem, kas atrodas virs vai zem šī dzīvokļa. 

Lai nenodarītu pāri mājas iekšējai siltumapgādes
sistēmai, radiatoru nomaiņa ir jāveic tehniski pa-
reizi, un nedrīkst aizmirst arī par normatīvo aktu
prasībām. 

Dažkārt dzīvokļu īpašnieki uzskata, ka radiato-
rus savā mājoklī var mainīt atbilstoši saviem ieska-
tiem, kaut gan īstenībā ir jāveic speciāli aprēķini,
lai izvēlētos atbilstošus sildķermeņus. Nevar ieiet
veikalā un nopirkt acij tīkamākos un lielākos radia-
torus. Pēc to uzstādīšanas parasti sākas kaimiņu sū-
dzības, ka viņu dzīvokļos kļuvis auksts. 

Lai veiktu radiatoru nomaiņu daudzdzīvokļu
ēku dzīvokļos, pirms darbu uzsākšanas ir nepiecie-
šams izstrādāt tehnisko projektu, kura sagatavošanu
veic sertificēti speciālisti siltumapgādes sistēmu
projektēšanā. Tehniskais projekts ir nepieciešams,

lai radiatoru maiņu dzīvokļa īpašnieks izpildītu teh-
niski pareizi un to nomaiņa neiespaidotu turpmāku
apkures sistēmas funkcionēšanu. Izstrādātais teh-
niskais projekts ir jāsaskaņo ar ēkas apsaimniekotāju
SIA «Preiļu saimnieks». Lai pēc saskaņojuma sa-
ņemšanas varētu sākt radiatoru nomaiņu, ir nepie-
ciešams veikt apkures sistēmas attiecīgo stāvvadu
atslēgšanu un iztukšošanu, bet pēc darbu pabeigša-
nas tā pieslēgšanu, uzpildīšanu un remonta laikā
skartā posma savienojuma vietu blīvuma 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. 

mainot radiatorus, jākonsultējas 
ar nama apsaimniekotāju

SIA «Preiļu saimnieks» avārijas dienests
SIA «Preiļu saimnieks» avārijas dienests darbdienās un brīvdie-

nās no plkst. 8.00 līdz 22.00 apkalpo SIA «Preiļu saimnieks» ap-
saimniekošanā esošo Preiļu pilsētas, Aizkalnes un Līču ciemu daudz-
dzīvokļu māju un citu apsaimniekojamo objektu apkures, karstā,
aukstā ūdensvadu un kanalizācijas sistēmas. Uz mājām, ko SIA
«Preiļu saimnieks» neapsaimnieko, avārijas dienests dodas tādos
gadījumos, ja ir noslēgts līgums par avārijas dienesta pakalpojumu
izmantošanu

SIA «Preiļu saimnieks» remontdarbu dispečeri zvanus uz-
klausa visu diennakti, tālrunis: 65307085 vai 29397974, bet spe-
ciālisti izbraukumos dodas un palīdz darbdienās un brīvdienās
no plkst. 8.00 līdz 22.00.

Kā turpmāk savus rēķinus saņemt e-pastā?
Lai saņemtu SIA «Preiļu saimnieks» sniegto komunālo pa-

kalpojumu rēķinu e-pastā, ir jāgriežas Komunālo maksājumu
norēķinu daļā, N. Rancāna ielā 3a, Preiļos, Preiļu novadā (tālr.
26345495), un jāuzraksta iesniegums. 

Iesnieguma veidlapu var atrast arī interneta vietnes preilu-
saimnieks.lv sadaļā Noderīgi.
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SI A «Pre iïu saim nieks» in for matîvs iz de vums

At bildîgâ par iz de vu mu: Ilona Vilcâne,
tel. 29222199, e-pasts: ilona.vilcane@pre ili.lv

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

Aprīlī Preiļos veiksmīgi aizritējuši bīstamo un pašizsējas koku zāģēšanas darbi 
Aprīļa pirmajā pusē Preiļos

turpinājās bīstamo un pašizsējas
koku zāģēšanas darbi. No 15. ap-
rīļa līdz 30. jūnijam pilsētu un
ciemu teritorijās ir noteikts koku
ciršanas lieguma periods, tāpēc
arī Preiļos uz šo laiku koku zā-
ģēšana tiek pārtraukta, lai sau -
dzētu apstādījumus to veģetā-
cijas perioda sākumposmā –
plaukšanas laikā, kā arī aizsar-
gātu tajos ligzdojošos putnus.

Pēc Ilzes Māras Janelis izstrā-
dātā projekta «Preiļu parka cen-
trālās daļas (no bijušā zirgu staļļa
līdz Mehanizatoru ielai, dienvidu
pusē no jaunās pils) rekonstruk-
cijas korekcijas» Preiļu parkā te-
ritorijā pie pils nozāģēti 16 koki,
savukārt vēl 15 bīstamie un bojā-
tie koki nozāģēti liepu birzī pie
parka kapelas. 

Kā pastāstīja SIA «Preiļu saim -
nieks» Komunālās nodaļas vadī-

tāja Zenta Igolniece, šajā laikā
parkā bija labvēlīgi apstākļi koku
zāģēšanai, zeme bija jau nedaudz
pažuvusi, kas ļāva iebraukt parka
teritorijā tehnikai ar lielo pacēlāju.
Tiesa, zāģēšanu sarežģīja tas, ka

daļa koku bija sašķiebušies, tāpēc
tie bija jāzāģē pa daļām, savukārt
pie pils darbi bija jāveic tur esošo
komunikāciju turētāju uzraudzībā. 

Aprīlī tika nozāģēti arī pāris
bīstami koki uz A. Paulāna ielas

un trīs sausi koki Preiļu kapsētā. 
13. aprīlī SIA «Preiļu saimnieks»

nozāģēja dažus kokus pie Preiļu
Romas katoļu baznīcas žoga. Šie
koki bija pašizsējas, bojāti un sa-
šķiebušies. Kā informē Preiļu no-

vada politiski represēto biedrības
«Likteņa ceļš» pārstāve Natālija Ru -
bine, pie baznīcas paredzēts reali zēt
projektu «Politiski represēto pie mi -
 ņas vietas atjaunošana», kas būs
kā dāvana Latvijas 100. gadadienā. 

Pieejama informācija
par mājas 

apsaimniekošanas
maksas uzkrājumu 

SIA «Preiļu saimnieks»
klientiem ir iespēja iepazīties
ar savas mājas apsaimniekoša-
nas maksas uzkrājumu. «Dzī-
vojamas mājas uzturēšanas un
apsaimniekošanas faktisko ie-
ņēmumu un izdevumu pār-
skats» par 2017. gadu pieejams
SIA «Preiļu saimnieks» Ko-
munālo maksājumu norēķinu
daļā N. Rancāna ielā 3a, Prei-
ļos.

SIA «Preiļu saimnieks»
darba laiks 

maija svētku nedēļā 
SIA «Preiļu saimnieks»

darba laiks: 
• pirmdien, 30. aprīlī, brīv-

diena (Ministru Kabineta rīko-
jums Nr. 211 par darbadienas
pārcelšanu 2018. gadā);

• otrdien, 1. maijā, brīv-
diena; 

• trešdien, 2. maijā, darba-
diena

• ceturtdien, 3. maijā, darba
laiks saīsināts par vienu stundu
no plkst. 8.00 līdz 16.00; 

• piektdien, 4. maijā, brīv-
diena.

SI A «Pre iļu
saim nieks»

AP be DīšA NAS
bI RojS

Pre iļos, Tal su ie lā 2a
Strā dā jam dar bdie nās

no plkst. 8.00-12.00;
13.00-17.00

___________________

Tālr. 65322592
vai 26431724


