SIA «PREIļu SAIMNIEkS» INfoRMATīvAIS IzDEvuMS

2018. GADA SEPTEMBRIS

Aicinām iepazīties ar daudzdzīvokļu māju
apsekošanas aktiem un uzturēšanas
darbu plāniem 2019. gadam

Māju vecākie un dzīvokļu īpašnieki aicināti iepazīties ar
daudzdzīvokļu dzīvojamo māju apsekošanas aktiem, kā arī uzturēšanas darbu plāniem 2019. gadam, kas no 1. oktobra būs
pieejami SIA «Preiļu saimnieks» Liepu ielā 2.
Atgādinām, ka šajos dokumentos ir norādīti katrai mājai ieteicamie remontdarbi, taču iedzīvotāji var lemt arī par citiem darbiem,
kas viņiem šķiet nepieciešami. Remontdarbi daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās tiek veikti pēc dzīvokļu īpašnieku vairākuma ierosinājumiem apsaimniekošanas līdzekļu ietvaros.
Dokumentus varēs saņemt, iesniedzot iesniegumu klātienē
Liepu ielā 2 vai elektroniski parakstītu iesniegumu nosūtot uz
psaimnieks@preili.lv.
Noteiktā apsaimniekošanas maksa 2019. gadā mainīta netiek.
Ja dzīvokļu īpašniekiem ir priekšlikumi par mājas renovāciju vai
uzlabojumiem, tos var rakstiski iesniegt SIA «Preiļu saimnieks»
un, izvērtējot darbu apjomus, apsaimniekošanas maksa var tikt
mainīta.
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Pasaules talkas laikā Preiļu parkā
iestādīti 90 košumkrūmi un kociņi

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 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.

Krūmiņus blakus vecajai estrādei stāda 2. novada nodaļas Preiļu jaunsargu vienības bērni un jaunieši

Šogad Preiļi iesaistījās talku organizētāju apvienības «Let’s Do It! World» rīkotajā līdz šim lielākajā kopīgajā dabas sakopšanas talkā pasaulē. Preiļos talkotāji pulcējās parkā, lai padarītu krāšņāku un skaistāku Ievas un Ādama saliņas apkārtni.
Turpinājums 3. lpp.

2018. gada rudens uzkopšanas talka privātmājām
27. oktobris (sestdiena)

SIA «Preiļu saimnieks» Atkritumu apsaimniekošanas daļa
27. oktobrī un 3. novembrī rīko tradicionālās rudens uzkopšanas
talkas privātmājām Preiļos, kurām ar SIA «Preiļu saimnieks»
ir noslēgts līgums par individuālā 240 litru sadzīves atkritumu
konteinera izvešanu. Talkas dienās pa noteiktu maršrutu kursēs
SIA «Preiļu saimnieks» traktortehnika.
Šīs talkas dod iespēju privātmāju iedzīvotājiem bez maksas
atbrīvoties no dārza un lielgabarīta atkritumiem, par kuru izvešanu ārpus talkām ir jāmaksā. Atkritumu apjoms, kas talku laikā
tiek izvests, ir ievērojams, un ie-

dzīvotāji aktīvi izmanto šo iespēju. Taču talku norises galvenais noteikums ir tāds, ka iedzīvotājiem pašiem talkās jāpiedalās
un jānāk palīgā savus atkritumus
iekraut. SIA «Preiļu saimnieks»
tāpēc brīdina, ka ielu malās atstā-
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8.00 – 8.30 Kurzemes iela,
Nākotnes iela,
8.30 – 9.00 Ludzas iela,
9.00 – 9.30 Atpūtas iela,
9.30 – 10.00 Cēsu iela,
10.00 – 10.30 Talsu iela,
10.30 – 11.00 Bērzu iela,
11.00 – 11.30 Liepājas iela,
11.30 – 12.00 Līvānu iela,
12.00 – 12.30 Skolas iela,
12.30 – 13.00 Varakļānu iela,
13.00 – 13.30 Bauskas iela,
13.30 – 14.00 Latgales iela,
14.00 – 14.30 Vidzemes iela,
14.30 – 15.00 Pļaviņu iela,
15.00 – 15.30 Zaļā iela,
15.30 – 16.00 Brīvības iela,
16.00 – 16.30 Aglonas iela,
16.30 – 17.00 Daugavpils iela,
17.00 – 17.30 Čakstes iela..

kavēt talkas grafiku, bet sazināties
ar Atkritumu apsaimniekošanas
daļu un vienoties par atsevišķu
izvešanu.
Vairāk informācijas, zvanot
Atkritumu apsaimniekošanas
daļai pa tālr. 29420721.

3. novembris (sestdiena)

8.00 – 8.30 Lāčplēša iela;
8.30 – 9.00 Celtnieku iela;
9.00 – 9.30 Lauku iela;
9.30 – 10.00 Tirdzniecības iela;
10.00 – 10.30 Rožu iela;
10.30 – 11.00 Viļānu iela;
11.00 – 11.30 Rēzeknes iela;
11.30 – 12.00 Jaunā iela;
12.00 – 12.30 Saules iela;
12.30 – 13.00 Dārzu iela;
13.00 – 13.30 Miera iela;
13.30 – 14.00 Kosmonautu iela;
14.00 – 14.30 Ziedu iela;
14.30 – 15.00 Jelgavas iela;
15.00 – 15.30 Kalnu iela;
15.30 – 16.00 A. Paulāna iela;
16.00 – 16.30 Sporta iela;
16.30 – 17.00 Liepu un
Ventspils iela.
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atvieglo otrreizējai pārstrādei derīgo atkritumu šķirošanu. Iedzīvotājiem jāņem vērā, ka izvešanai
netiek pieņemts šīferis.
Grafikā katrai ielai atvēlēta tikai pusstunda, un, ja atkritumu ir
sakrājies ļoti daudz, labāk neaiz-
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tie atkritumi netiks izvesti, ja to
saimnieks nenāks palīgā iekraut.
Cilvēki, kuriem veselības, vecuma vai citu iemeslu dēļ ir nepieciešama palīdzība atkritumus
iekraut piekabēs, aicināti jau iepriekš sazināties ar SIA «Preiļu
saimnieks» Atkritumu apsaimniekošanas daļu un informēt par šādu nepieciešamību. Arī gadījumos, ja nav iespējams būt mājās,
lūgums sazināties ar SIA «Preiļu
saimnieks».
Talkas dienās traktortehnikas
piekabēs iedzīvotājiem būs iespēja izmest zaļos dārza atkritumus (lapas, zarus, saknes, kartupeļu lakstus u.tml.) un lielgabarīta atkritumus, kuriem nav piemēroti 240 litru
sadzīves atkritumu konteineri –
nolietoto sadzīves tehniku un vecās mēbeles. Tiks izvesti arī otrreizējai pārstrādei derīgie atkritumi – makulatūra, plēves, dienasgaismas spuldzes, burkas, pudeles
un logu stikls (stikla lauskas nedrīkst jaukt kopā ar citiem atkritumiem!). Tāpēc SIA «Preiļu saimnieks» pateicas tiem iedzīvotājiem, kas atsevišķos maisos saliek
makulatūru, stikla pudeles un burkas, plēves u.tml, jo pēc talkas tas

SIA «Preiļu saimnieks» Siltuma un ūdensapgādes
nodaļa gatava apkures sezonai
Saimnieka Vârds

Apkures pieslēgšanas kārtība daudzdzīvokļu mājās

Tie daudzdzīvokļu nami, kur ir uzstādīti automātiskie siltummezgli, var izvēlēties,
kad pieslēgt apkuri un kad to atslēgt, kā arī apkures sezonas laikā veikt siltuma regulēšanu.
Par apkures pieslēgšanu lemj mājas vecākais vai dzīvokļu īpašnieki, par šo lēmumu informējot SIA «Preiļu saimnieks» Siltumapgādes daļu, apkure tiks pieslēgta. Preiļu daudzdzīvokļu mājās uzstādīti siltummezgli, tādēļ apkuri pieslēgt iespējams jebkurā brīdī un
to tehniski iespējams nodrošināt kaut visu gadu. Izņēmums ir siera rūpnīcas mikrorajons,
kur darbojas četru cauruļu sistēma, un apkuri iespējams pieslēgt tikai visām mikrorajona mājām vienlaikus, līdzīgi arī daudzdzīvokļu mājās Daugavpils 51, Daugavpils 53,
1. maija 5, Cēsu 9, Cēsu 11, Liepājas 40.
Izvēloties apkuri uzsākt ātrāk, ir vairāki ieguvumi: mājās ir silti un mājīgi, novērsta
saaukstēšanās un nav papildu izmaksu par elektrisko sildāmierīču izmantošanu, tajā pašā
laikā nākamajā apkures periodā apkures rēķins nav tik liels, jo auksta dzīvokļa uzsildīšanai
līdz noteiktai temperatūrai ir nepieciešams krietni lielāks siltumenerģijas daudzums, kas
maksās dārgāk, nekā noteiktas temperatūras uzturēšana jau no rudens sākuma.

Rēķinu apmaksai jābūt laicīgai

Š

ogad vasara ir bijusi neparasti gara un arī rudens sākums ir silts un patīkams. Taču neskatoties uz to, laiks sākt domāt par tuvojošos apkures sezonu,
kas Preiļos parasti tiek sākta oktobra vidū.
Vasarā SIA «Preiļu saimnieks» Siltuma un ūdensapgādes nodaļa veica visu siltumskaitītāju verifikāciju daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās un šobrīd ir gatava
apkures pieslēgšanai, un iesaka iedzīvotājiem lemt par to laikus, lai dzīvokļos nebūtu jāizmanto elektrosildītāji. Siltumenerģijas tarifs Preiļos šobrīd ir 54,80
EUR/MWh (bez PVN).

kā samazināt
apkures
rēķinu

S

iltumenerģijas tarifs ir tikai viens no diviem komponentiem, kas veido ikmēneša maksu par apkuri. Ļoti svarīgs
nosacījums ir siltumenerģijas patēriņš katrā mājā. Iepriekšējās
apkures sezonas ir pierādījušas, ka to Preiļu māju iedzīvotāji,
kuri ir sakārtojuši savu namu, veicot renovāciju, par apkuri
maksā pat uz pusi mazāk, nekā to māju iedzīvotāji, kas savai
mājai nekādus uzlabojumus nav veikuši.
Aprēķini liecina, ka iedzīvotāji paši var «regulēt» siltuma rēķinus.
Iedzīvotāju rēķinus par siltumu ietekmē katras mājas norobežojošo
konstrukciju siltumtehniskie rādītāji: pārsegumu, ārsienu, jumta,
bēniņu, pagrabtelpu siltinājums, logu un durvju stāvoklis, siltummezglā ieregulētais režīms. Kopējo siltumenerģijas zudumu aptuvens
sadalījums mājai ir šāds: bēniņu pārsegums – 8–14 %, ārsienas –
35–50 %, logi un durvis – 20–30 %, pagraba pārsegums – 8–12 %,
ventilācija – 20–25 %.
Lai saglabātu mājoklī siltumu, daudziem pasākumiem tikpat kā
nav nepieciešami milzīgi naudas ieguldījumi, un ļoti ieteicams veikt
šādus pasākumus:
• pārliecināties, ka pagraba logi ir iestikloti;
• nodrošināt kāpņu telpu ar dubultām durvīm, kas mehāniski
aizveras;
• noblīvēt bēniņu lūkas, iestiklot un noslēgt logus;
• nomainīt bojātus un vecus logus pret jauniem; ja logus nomainīt
nav iespējams, tad noblīvēt balkonu un logu spraugas, kur vajadzīgs,
ievietot siltinošu blīvējumu;
• atbrīvot radiatorus no aizkariem, mēbelēm vai kā cita, kas
traucē to siltumatdevi;
• novietot aiz radiatoriem siltumu atstarojošu materiālu;
• ja radiatoriem uzstādīti termoregulatori un nepieciešama ilgstoša
telpas vēdināšana, ieteicams ieregulēt zemāku telpas temperatūru;
• nevēdināt telpas ilgstoši, bet gan īsu brīdi un intensīvi (apkures
sezonā noteikti nepieciešams vēdināt telpas, lai ielaistu svaigu gaisu
un lai izvairītos no kondensāta veidošanās);
• ziemā uz nakti aizvērt žalūzijas (dubulti stiklots logs ar aizvērtām žalūzijām ir līdzvērtīgs trīskārtīgi stiklotam logam);
• virtuvē, vannas istabā un tualetē ierīkot regulējamas ventilācijas
lūciņas un regulēt tās pēc nepieciešamības.

Iedzīvotāju parāds SIA «Preiļu saimnieks» par patērēto siltumenerģiju šā gada 1. septembrī ir par 15,5% mazāks nekā pagājušā gada 1. septembrī un tas sastāda 140905,39
eiro (bez PVN). Darbs ar rēķinu nemaksātājiem un parādu piedziņu noris visu laiku.
Iedzīvotāji, kam ir sakrājies parāds, aicināti vērsties SIA «Preiļu saimnieks» Komunālo
maksājumu norēķinu daļā (N. Rancāna ielā 3a, Preiļos) pie jurista palīga un noslēgt vienošanos par parāda un līgumsoda atmaksu. Noslēdzot šādu vienošanos, SIA «Preiļu
saimnieks» var sastādīt uzkrātā parāda un līgumsoda atmaksas grafiku (pa daļām). Parasti
apmaksa tiek sadalīta uz vienu vai diviem gadiem, atkarībā no parāda summas. Ja maksājumi ir regulāri, no šīs summas netiek uzrēķināta kavējuma nauda.
SIA «Preiļu saimnieks», izprotot iedzīvotāju materiālās iespējas, pateicas visiem
klientiem, kuri rūpīgi plāno savu budžetu un cenšas laikus norēķināties par komunālajiem
pakalpojumiem! Iedzīvotāji, kuri nevar nomaksāt rēķinus, vienmēr saņem pretimnākšanu
un katrs gadījums tiek izskatīts individuāli, tiek meklēti kompromisi. Taču šajā procesā
ir jāiesaistās abām pusēm. Tikai galējos gadījumos pret nemaksātāju tiek celta prasība
tiesā. Tādēļ visus, kuriem iekavējušies maksājumi, aicinām griezties Komunālo maksājumu
norēķinu daļā, lai situācijai rastu risinājumu, taču nekādā gadījumā parādu nevajadzētu
atstāt bez ievērības.

Izvēlies sev
ērtāko rēķinu
apmaksas veidu!
Norēķināties par SIA «Preiļu saimnieks» komunālajiem pakalpojumiem iespējams internetbankā, jebkurā SIA «Maxima» veikalā vai VAS «Latvijas Pasts».
Rēķinus par komunālajiem pakalpojumiem Preiļu pilsētas iedzīvotāji var saņemt:
• savā e-pastā (piesakot šo pakalpojumu Komunālo maksājumu norēķinu daļā);
• klientu informatīvajā sistēmā WebNams.
• 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 saimnieks» norēķinu konti:
– AS «SEB banka», kods: UNLALV2X026, konts: LV30UNLA0026000609608;
– AS «SWEDBANK», kods: HABALV22, konts: LV48HABA0551027846107.
SIA «Preiļu saimnieks» reģistrācijas Nr. 47703001720.
Maksājot internetbankā, obligāti jānorāda sava rēķina numurs un precīza adrese!
Iedzīvotājiem, kuri rēķinu nomaksai neizmanto internetu, ir iespēja veikt maksājumu ikvienā
SIA «Maxima» veikalā (komisijas maksa 0,50 eiro). SIA «Preiļu saimnieks» rēķinam ir tāds pats
svītru kods kā parastajām precēm, tāpēc rēķina samaksas laiks ir īss.
Daļa iedzīvotāju, apzinoties, ka apkures sezonā rēķini ir lielāki, vasaras periodā izvēlas veikt
avansa maksājumu, tādējādi samazinot sava maksājuma summu ziemā. Šāda iespēja saglabājas, arī
veicot rēķina apmaksu SIA «Maxima» veikalos. Iedzīvotājiem tikai jāņem vērā – ja paredzētā maksājamā summa nesakrīt ar rēķinā norādīto, pirms maksājuma veikšanas par to jāinformē SIA «Maxima» kasieris.
Rēķinu apmaksu var veikt arī VAS «Latvijas Pasts».
SIA «Preiļu saimnieks» informē, ka maksājumi par apsaimniekošanu, sadzīves atkritumu izvešanu
un ūdeni, ja nav uzstādīts ūdens patēriņa skaitītājs, tiek aprēķināti par pašreizējo mēnesi. Savukārt
par iepriekšējo mēnesi tiek aprēķināti maksājumi par elektroenerģiju koplietošanas telpās, siltumenerģiju karstā ūdens uzsildīšanai un apkurei, par patērēto auksto ūdeni un kanalizāciju, ja ir uzstādīts
ūdens patēriņa skaitītājs. Maksājumi par komunālajiem pakalpojumiem jāveic līdz pārskata mēneša
beigām. Maksājumu kavēšanas gadījumā tiek aprēķināts līgumsods.
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Saimnieka Vârds
Apstādīta tiek Ievas un Ādama saliņas nogāze

Vecās estrādes apkārtnes apzaļumošana

Preiļi talko kopā ar visu pasauli!

Ceriņu stādīšana kanāla malā. No kreisās SIA «Preiļu saimnieks»
dārznieces Velta Kodore un Zinaīda Adamoviča, SIA «Preiļu saimnieks» valdes
priekšsēdētājs Jānis Mūrnieks
Turpinājums no 1. lpp.

Talkas dienā, 15. septembrī,
īpaši aktīvi darbos iesaistījās
jaunā paaudze – 2. novada nodaļas Preiļu jaunsargu vienība, Jauniešu centrs 4, Preiļu 2. vidusskola –, skolotāji, Preiļu novada
domes pārstāvji un priekšsēdētājas vietnieks Juris Želvis, SIA
«Preiļu saimnieks» valdes priekšsēdētājs Jānis Mūrnieks un, kā ierasts, SIA «Preiļu saimnieks» darbinieki ar traktortehniku. Darbus
koordinēja SIA «Preiļu saimnieks» Komunālās nodaļas vadītāja Zenta Igolniece, kā arī dārznieces Velta Kodore un Zinaīda
Adamoviča, kas dalījās savā pieredzē un jauniešiem sniedza padomus, kā pareizi sagatavot dobes
un iestādīt stādiņus.
Stādaudzētavā bija izvēlēti un
iegādāti dažādu veidu stādiņi –
sarkanā ieva, ceriņi, spirejas, filadelfi, purpura kārkli ‘Gracilis’,

stefanandras, Serbijas egles, fizokarpi, grimoņi, pieclapu mežvīni,
klintenes, Mosanas abēlijas. Lai
talkas dienā darbi raiti ritētu, jau
iepriekš SIA «Preiļu saimnieks»
dārznieces bija atzīmējušas vietas,
kur stādiņi būs jāstāda, un sagatavojušas augsni. Noslēdzoties talkai, izrādījās, ka saliņas apkārtnē
kopā ir iestādīti precīzi 90 stādiņi, kas gluži nejauši, bet ļoti zīmīgi sasaucas ar šīgada Preiļu pilsētas 90 gadu jubileju!
Līdzekļi 600 eiro apmērā stādu iegādei Preiļu novada domei
tika piešķirti projektā «Pašvaldību
labie darbi parkos Latvijas simtgadei», ko īsteno Latvijas Pašvaldību savienība sadarbībā ar Latvijas pašvaldībām, bet finansē
Meža attīstības fonds. Vēl 6 projekta ietvaros iegādātas vienkrāsas baltegles iestādītas pie lielās
parka estrādes.
Vairāk apzaļumota tika tieši
Ievas un Ādama saliņa – tur iestā-

Rakšanas darbos daudz palīdzēja Jauniešu centra 4 pārstāvji

dīti 66 košumkrūmi. Kā pastāstīja Z. Adamoviča, košs akcents
uz baltā fona būs sarkanlapu ieva
‘Colorata’, kas pavasarī uzziedēs
rozā ziediem. Pārējie augi stādīti
grupās – divkrāsu ziedu Japānas
spirejas ‘Shirobana’, sedzējaugs
stefanandra, kas nosegs joslu
starp terasēm, purpura kārkls
‘Gracilis’ un klintenes. Iestādītie
filadelfi (tautā saukti par jasmīniem) ir katrs savas šķirnes, lai
tiem būtu dažādi ziedēšanas laiki
– tie reibinoši smaržos un ar baltajiem ziediem iekļausies saliņas
ainavā.
Gar kanāla malu pretī saliņai
vienā tiltiņa pusē iestādīta ceriņu
grupa (‘Krasavitsa Maskvi’ (pildīti balti rozā) un ‘Ludwig Spath’
(tumši violets)), savukārt otrā pusē
nedaudz nostāk – grimoņi, kuru
sarkanie zari atsvaidzinās ainavu
rudenī un ziemā. Pie paša tiltiņa
augsni nosegs pieclapu mežvīns.
Z. Igolniece stāsta, ka visa ka-
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nāla mala netiek apstādīta, uzsvaru liekot uz akcentu veidošanu, stādot krūmu grupas, kas
papildinās esošo parka ainavu.
Pēc ainavu arhitektes Ilzes
Māras Janelis izstrādātā projekta
teritorijā pretī saliņai, tostarp pie
vecās estrādes, iestādīti fizokarpi
‘Red Barons’ un ‘Summer Wine’,
Japānas spirejas ‘Shirobana’, Mosanas abēlijas, savukārt uzkalniņā
– trīs Serbijas egles.
Talcinieki uzkopa arī teritoriju
gar kanāla malu pie vecās estrādes. Ziemā izgrieztie pašizsējas
koki un krūmi bija sadzimuši atvases, ko dienu pirms talkas SIA
«Preiļu saimnieks» darbinieki bija
izgriezuši. Talkotāji izgrieztās at-

vases un sakritušos zarus no kanālmalas savāca kaudzēs, lai SIA
«Preiļu saimnieks» darbiniekiem
ar tehniku vēlāk būtu ērti tos savākt un izvest no parka.
Z. Igolniece atgādina, ka ainavas veidošana parkā noris visu
laiku, jo nozāģēto koku celmi aktīvi dzen atvases, kas regulāri ir
jāapgriež, savukārt, lai iestādītie
kociņi un krūmiņi vēl ilgi mūs
priecētu, tie ir rūpīgi jākopj.
Pasaules talka Preiļos tika aizvadīta, ļoti aktīvi un ražīgi strādājot, un noslēdzās ar tradicionālo
talkas zupu, ko arī šoreiz gatavoja
saimnieces Lidija Ceriņa un Jeļena Puzaka. Paldies visiem, kas
piedalījās!

kārtība pagrabos – iedzīvotāju atbildība
Saimnieka Vârds

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

koplietošanas telpas nedrīkst būt aizkrāmētas

novērst, jo nevar nekavējoties piekļūt komunikāciju tīkliem, tā vietā ir jāmeklē saimnieks visdrīzāk nevienam
nevajadzīgiem krāmiem.
Daudzdzīvokļu dzīvojamo māju vecākie vai iniciatīvas
grupas tiek aicinātas sazināties ar SIA «Preiļu saimnieks»
Komunālo nodaļu un organizēt pagrabtelpu sakopšanas
talkas! Talkās jāpiedalās iedzīvotājiem pašiem, bet SIA
«Preiļu saimnieks» noorganizēs tehniku un nepieciešamības gadījumā mēbeles vai citas smagākās lietas palīdzēs
iznest darbinieki.

Pagrabi nav vieta kaķu kolonijām

Pagraba ejas nav vieta būvgružiem un vecām mēbelēm»

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 ir 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 inženiertehnisko sistēmu apkopi un remontdarbus.
SIA «Preiļu saimnieks» praksē ir reāli gadījumi, kad
notikusi avārijas situācija, bet speciālisti nevar to operatīvi

Kaķi, asinot nagus, sabojā cauruļu siltumizolāciju

Daudzdzīvokļu mikrorajonos tradicionāli mitinās arī
lielāks vai mazāks daudzums bezsaimnieku kaķu, par kuru
barošanu parasti rūpes uzņemas daļa mājas iedzīvotāju.

SIA «Preiļu saimnieks»
Atkritumu šķirošanas laukums

Rīgas ielā 4, Preiļos
Darba laiks: pirmdienās, otrdienās, ceturtdienās, piektdienās no plkst. 8.00 līdz plkst. 17.00, trešdienās no plkst. 8.00
līdz plkst. 19.00 (ar pārtraukumu no plkst. 12.00 līdz plkst.
13.00), sestdienās no plkst. 9.00 līdz 13.00. Tālrunis: 29420721
Bez maksas pieņem:
• kartonu un makulatūru;
• izskalotas tetrapakas;
• logu stiklu un pudeļu stiklu;
• plastmasas iepakojumu (PET pudeles, polietilēna plēves un
maisiņus) un cietās plastmasas (HDPE) iepakojumu (šampūna
pudeles, kanniņas u.c.);
• lauksaimniecībā izmantotās ruļļu plēves;
• skārdenes un metāla bundžas;
• luminiscētās lampas (dienasgaismas spuldzes).
Iespējams pieteikt uzņēmuma transportu.

Nolietotās sadzīves elektronikas
nodošanas punkts

Preiļos, Mehanizatoru ielā 1,
Darba laiks: darbdienās no plkst. 8.00 līdz plkst. 17.00
Uz platformas iedzīvotāji var atstāt neizjauktas nolietotās sadzīves elektriskās un elektroniskās iekārtas (ledusskapjus, televizorus, datorus u.c.).
Izmantojiet iespēju bez maksas un videi draudzīgā veidā atbrīvoties no atkārtotai pārstrādei derīgiem sadzīves atkritumiem!

kāds
iepakojums
ir derīgs
pārstrādei?

Turpinās bezsaimnieka kaķu sterilizācija

Lai sekmīgi turpinātos klaiņojošo un bezsaimnieka kaķu
sterilizācija, jau vairāk nekā gadu Preiļos darbojas SIA «Preiļu
saimnieks» Mājas mīluļu stacionārs. Kaķu sterilizāciju veic
sertificēts veterinārārsts, bet
pēc procedūras Mājas mīluļu
stacionārā kaķenes tiek pieskatītas vairākas dienas, līdz
pilnībā beigusies narkozes iedarbība un viņas var atgriezties
brīvībā tajā pašā vietā, kur iepriekš tika saķertas.
Sterilizācija ir humānākais
veids, kā samazināt klaiņojošo
kaķu skaitu. Ja daudzdzīvokļu
dzīvojamās mājas tuvumā vai tās
apkārtnē uzturas bezsaimnieka
kaķi, lūgums par to ziņot SIA
«Preiļu saimnieks» Komunālajai
nodaļai pa tālr. 26345376.
Nepieradinātus un mežonīgus
kaķus vieglāk noķert, ja iesaistās
un palīdz iedzīvotāji, kas ikdienā
par viņiem rūpējas. Lai atvieglotu
kaķu noķeršanu, tiek izmantots arī
kaķu ķeramais būris, taču arī šajā

gadījumā nepieciešama iedzīvotāju
līdzdalība, kas zina, kad dzīvnieki
nāk un kad tos vieglāk noķert.
Veiksmīga sadarbība izveidojusies ar mazdārziņu īpašniecēm
Jelgavas–Liepu ielas rajonā, kur
kopš pavasara noķertas un steri-

Tiek uzskatīts, ka apmēram 20–30 % no sadzīves atkritumu svara
veido iepakojums. Iepakojuma materiālu sastāvs ir ļoti atšķirīgs, un ne
visi iepakojuma veidi ir derīgi otrreizējai pārstrādei.
Iedzīvotāju sašķirotie atkritumi SIA «Preiļu saimnieks» Atkritumu šķirošanas laukumā tiek vēlreiz pāršķiroti – tiek atlasīti nederīgie piemaisījumi,
bet, piemēram, PET pudeles vai plēves pirms presēšanas tiek sašķirotas pēc
krāsām, jo katras krāsas iepakojumam ir savādāks sastāvs un tādēļ atšķiras
otrreizējās pārstrādes process.
Preiļu novadā konteineros ar dzelteniem vākiem jāmet plēves iepakojums,
polietilēna maisiņi, sadzīves ķīmijas cietās plastmasas (HDPE) iepakojums,
PET pudeles, skārdenes un konservu bundžas, izskalotas piena un sulu tetrapakas, kartons un makulatūra.
Zvanveida zaļajos un konteineros ar zaļiem vākiem jāmet stikla pudeles
un stikla burkas.
Aicinām izturēties atbildīgi un ievērot norādes uz šķirošanas konteineriem
– mest tajos tikai un vienīgi tādus atkritumus, kam tie paredzēti. Nepareizi
sašķiroti atkritumi var sabojāt pārstrādei derīgos atkritumus, piemēram,
slapjas ēdiena atliekas makulatūru padara otrreizējai pārstrādei praktiski nederīgu, tādēļ tā nonāk nevis pārstrādes rūpnīcā, bet gan atkritumu poligonā.

Saimnieka Vârds
SIA «Preiïu saimnieks» informatîvs izdevums

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 izmitināt 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. Šīs vasaras beigās vairāku māju
iedzīvotāji vērsās SIA «Preiļu saimnieks» ar lūgumu veikt
māju pagrabu dezinsekciju, jo lielā vairumā bija savairojušās blusas.
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
atgādinām, ka vienlaikus būtu jāparūpējas arī par kaķu
sterilizēšanu, lai šīs kolonijas nekļūtu aizvien daudzskaitlīgākas.

Atbildîgâ par izdevumu: Ilona Vilcâne,
tel. 29222199, e-pasts: ilona.vilcane@preili.lv
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lizētas jau 5 kaķenes. Sievietes,
kas rūpējas par šiem bezsaimnieka kaķiem mazdārziņu teritorijā, atzīst, ka kaķi palīdz, ķerot
peles un zemesvēžus, taču cer, ka
to skaits, pateicoties sterilizēšanai, vairāk nepieaugs.

Iespiests SIA «Latgales Druka»,
Rçzeknç, Baznîcas ielâ 28.

