
SI A «PRe Iļu SAIM NIeKS» INfoRMAtīVAIS IzDeVuMS                                                           WWW.PREILUSAIMNIEKS.LV

2019. GADA JANVĀRIS Nr. 1 (123)

1

Komunālajai nodaļai ziema ir aktīvs darba periods 
Šogad mūs priecē sniegota un mēreni auksta ziema, kas dod ie-

spēju izbaudīt dažādas sportiskas ziemas aktivitātes. Savukārt
SIA «Preiļu saimnieks» Komunālajai nodaļai tas nozīmē aktīvu darba
cēlienu – tās kompetencē ietilpst trotuāru, dzīvojamo mikrorajonu iekš-
pagalmu, automašīnu stāvlaukumu ielu malās un pilsētas laukumu at-
tīrīšana no sniega un slīdamības novēršana. Ceļu un ielu attīrīšana no
sniega šogad nav SIA «Preiļu saimnieks» atbildībā. 

Lai varētu operatīvi veikt darbus, SIA «Preiļu saimnieks» Komunālās
nodaļas darbinieki nepārtraukti seko līdzi laika apstākļiem. 

Sniega tīrīšana tiek organizēta, domājot par iedzīvotāju ērtībām: no tro-
tuāriem sniegs tiek notīrīts jau laikus agri no rītiem ar traktortehniku, lai,
iedzīvotājiem dodoties uz darbu, tie būtu tīri un nokaisīti ar smilts-sāls mai-
sījumu. Tajos ietvju posmos, kur nav iespējams izbraukt ar traktortehniku
(piemēram, traucē ceļazīmes), sniegs tiek notīrīts ar roku darbu. 

SIA «Preiļu saimnieks» apsaimniekoto daudzdzīvokļu dzīvojamo māju
piebraucamo ceļu un iekšpagalmu tīrīšanu apgrūtina tur novietotās automa-
šīnas, ar kurām ziemā to īpašnieki izbrauc reti. Atstātie spēkrati traucē
citiem autovadītājiem un sniega tīrīšanas tehnikai. Tādēļ aicinām autovadī-
tājus būt saprotošiem un sniega tīrīšanas laikā atbrīvot stāvlaukumus – jo
rūpīgāk notīrīts sniegs, jo vieglāk pašiem autovadītājiem. Tāpat autovadītāji
pašu ērtību labad tiek aicināti, tīrot uz automašīnām sasnigušo sniegu, ne-
veidot kaudzes auto stāvlaukumos. 

Maksa par siltumenerģiju Preiļu daudzdzīvokļu mājās decembra norēķinu periodā 

Vidējā maksa decembra apkures periodā
Siltumapgādes daļas apkopotā informācija liecina, ka vidējā maksa par apkurināmās

platības vienu kvadrātmetru iedzīvotājiem, kuri saņem siltumenerģiju no Liepu, Celtnieku
un Pils ielas katlumājām, decembra norēķinu periodā ir 1,460 EUR ar PVN, bet siera
rūpnīcas mikrorajonā – 1,47 EUR ar PVN par apkurināmās platības kvadrātmetru. 

Apskatot atsevišķi katras katlumājas apkalpojošās teritorijas, vidējās izmaksas ir šā-
das: Liepu ielas katlumāja – 1,383 EUR/m2, Pils ielas katlumāja – 2,013 EUR/m2, Celt-
nieku ielas katlumāja – 1,523 EUR/m2 ar PVN. Saskaņā ar Latvijas Vides, ģeoloģijas un
meteoroloģijas centra datiem vidējā gaisa temperatūra decembra apkures periodā (no
26.11.2018. līdz 26.12.2018. – 31 diena) bija mīnus 2,46 grādi pēc Celsija. 

Maksājumu par apkuri var samazināt
Gaisa temperatūra, siltumenerģijas ražošanai nepieciešamā kurināmā izmaksas, no-

dokļu politika – tie ir faktori, kas ietekmē apkures rēķinus un ko nav iespējams mainīt.
Taču iedzīvotāji paši var kontrolēt, cik ekonomiski siltumenerģija tiek izmantota dzī-
vokļos un koplietošanas telpās. 

Izmaksas par apkuri var samazināt, ja samazina siltumenerģijas patēriņu. Tādēļ ie-
dzīvotājus aicinām siltumenerģiju izmantot taupīgi un racionāli – bez iemesla neatstāt
atvērtus koplietošanas telpu logus un durvis, aizlīmēt savu dzīvokļu logu spraugas, lai
pa tām neizplūstu siltums. Arī, pazeminot temperatūru visā mājā, ir iespējams ietaupīt.
Tādā gadījumā daudzdzīvokļu mājas iedzīvotājiem ir jāvienojas par temperatūras sa-
mazināšanu un savs lēmums jādara zināms SIA «Preiļu saimnieks» Siltumapgādes daļai. 

Vairums daudzdzīvokļu māju mūsu pilsētā ir būvētas pirms vairākiem gadu desmi-
tiem, 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.

Mazāki apkures rēķini ir siltinātās mājās
Siltināto namu iedzīvotāji par apkuri maksā ievērojami mazāk nekā vidēji pilsētā.

Maksa par apkuri Preiļu renovētajās mājās decembra apkures periodā ar PVN:
Rēzeknes 36 – 0,493 EUR/m2, Liepu 9 – 0,526 EUR/m2, Rēzeknes 32 – 0,571 EUR/m2,

Liepu 24 – 0,689 EUR/m2, Liepu iela 12 – 0,681 EUR/m2, Liepu 21 – 0,729 EUR/m2,
Liepu 28 – 0,708 EUR/m2, bet siera rūpnīcas mikrorajonā daudzdzīvokļu dzīvojamai
mājai Daugavpils ielā 72 – 0,36 EUR/m2 ar PVN.

Cieto sadzīves atkritumu izvešanas grafiki privātmājām 2019. gadā 
pieejami SIA «Preiļu saimnieks» interneta vietnē www.preilusaimnieks.lv.

SIA «Preiļu saimnieks» Siltuma un ūdens apgādes nodaļa apkopojusi
datus par siltumenerģijas maksu pagājušā gada decembra norēķinu periodā.
Pie AS «Latvijas gāze» noteiktās dabas gāzes tirdzniecības cenas, saskaņā ar
Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas lēmumu kopējais siltum-

enerģijas tarifs decembrī bija 55,03 EUR/MWh bez PVN.

* renovētās mājas
Grafikā apkopota maksa par apkuri 2018. gada decembra norēķinu periodā tehniski

līdzīgās 60 dzīvokļu 467. sērijas mājās Preiļos. Siltumenerģijas tarifs un āra gaisa tem-
peratūra visiem patērētājiem ir vienāda, taču maksa par apkuri katrā mājā var būt ļoti
atšķirīga. Kā redzams, vislielāko ekonomiju var iegūt, ja veikta pilna renovācija. Kva-
litatīvi nosiltināta māja dod ietaupījumu, kas naudas izteiksmē ir lielāks par renovācijas
izmaksām, turklāt ieguvums ir arī sakārtota māja ar lielāku tirgus vērtību.
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Par kārtības ievērošanu dalīti vākto atkritumu laukumos 
11. decembrī Preiļos Kultūras namā

norisinājās pašvaldības vadības un spe-
ciālistu ikgadējā tikšanās ar iedzīvotā-
jiem. Kā viens no sāpīgiem jautājumiem
iezīmējās kārtība dalīti vākto atkritu-
mu laukumos pilsētas mikrorajonos. Arī
iepriekš ir izskanējusi mikrorajonu ie-
dzīvotāju neapmierinātība, ka konkrē-
tām mājām paredzētos atkritumu kon-
teinerus izmanto citas personas, kā arī
atkritumi – galvenokārt lielgabarīta –
tiek atstāti ārpus konteineriem, tādē-
jādi piegružojot apkārtni un apgrūti-
not gan atkritumu izmešanu, gan aizve-
šanu.

Arī SIA «Preiļu saimnieks» Atkritumu
apsaimniekošanas daļas darbinieki ir no-
vērojuši, ka nereti blakus konteineriem tiek
atstāti lielgabarīta atkritumi – vecie dīvāni,
sekcijas u.c. mēbeles, būvgruži pēc lielā-
kiem vai mazākiem remontdarbiem, nolie-
totā santehnika, sadzīves tehnika u.tml. Sa-
ņemot informāciju par nekārtību kādā dalīti
vākto atkritumu laukumā, SIA «Preiļu
saimnieks» darbinieki parasti cenšas ope-
ratīvi sakārtot teritoriju, aizvedot šos gru-
žus, tāpat tiek piesaistīta arī Pašvaldības
policija, lai mēģinātu noskaidrot vaininie-

kus, jo par šādu rīcību tiek paredzēts ad-
ministratīvais sods apmērā no 70 eiro. 

Atgādinām iedzīvotājiem, ka konteineri
nešķirotajiem sadzīves atkritumiem ir pa-
redzēti tikai un vienīgi ikdienas sadzīves
atkritumiem un tos izmantot var tikai kon-
krēto māju iedzīvotāji. Šķiroto atkritumu
konteinerus (dzeltenā un zaļā krāsā) tiem
paredzētiem sašķirotajiem atkritumiem var
izmantot ikviens!  

Gadījumos, ja nepieciešams atbrīvoties
no vecajām mēbelēm, būvgružiem u.c. liela
apjoma atkritumiem, to izvešana jāpiesaka
atsevišķi, sazinoties ar SIA «Preiļu saim-
nieks» Atkritumu apsaimniekošanas daļu
pa tālr. 29420721. Nav pieļaujams, ka tie
tiek atstāti dalīti vākto atkritumu punktos
pie konteineriem! Ja mājās sakrājies daudz
atkārtotai pārstrādei derīgu sadzīves atkri-
tumu (makulatūra, logu un pudeļu stikls,
plastmasas iepakojums, dienasgaismas
lampas u.c.), arī šādos gadījumos jāpiesaka
atsevišķa to izvešana vai pašiem tie jāno-
gādā Atkritumu šķirošanas laukumā Rīgas
ielā 4, Preiļos, kur tos pieņemam bez pa-
pildu samaksas. Savukārt nolietoto sadzī-
ves tehniku bez maksas var atstāt uz ram-
pas Mehanizatoru ielā 1, Preiļos. 

Aizvadītajā gadā no 10. augusta līdz 3. de-
cembrim Valsts ugunsdzēsības un glābšanas die-
nesta (VUGD) amatpersonas no teritoriālajām
struktūrvienībām visā Latvijā veica vairāk nekā
10 400 mājokļu īpašnieku (lietotāju) aptauju un
konsultācijas par ugunsdrošību.

Kopumā četru mēnešu laikā konsultēti vairāk
nekā 860 iedzīvotāji Rīgā un pierīgas teritorijā, 740
Zemgalē, 1705 Kurzemē, 3020 Vidzemē un 4100
mājokļu īpašnieku Latgalē. VUGD amatpersonas
ieinteresētos iedzīvotājus konsultēja par ugunsdro-
šības prasībām, kas jāievēro privātmāju un daudz-
dzīvokļu dzīvojamo māju iemītniekiem, lai novērstu
ugunsgrēkus vai mazinātu to sekas, kā arī veica ap-
tauju, lai gūtu ieskatu mājokļu ugunsdrošībā ko-
pumā.

Pozitīvi vērtējami aptaujas rezultāti, kas liecina,
ka no 10 400 aptaujātajiem iedzīvotājiem 89% zina,
kur zvanīt ugunsgrēka gadījumā, 76% aptaujāto ir
veikuši sodrēju tīrīšanu no apkures ierīces un dūm-
vada. 96% aptaujāto ir sakopuši teritoriju ap dzīvo-
jamo ēkām, bet 80% iedzīvotāju atklāja, ka pārzina,
kur atrodas tuvākās ugunsdzēsības ūdensņemša-
nas vietas.

Diemžēl aptaujas rezultāti liecina par tenden-
ci, ka ugunsdrošības pasākumi, kuru īstenošanā jā-
iegulda finanšu līdzekļi, lielākoties nav īstenoti –
elektroinstalācijas pārbaudes nav veiktas 71% ap-
taujāto iedzīvotāju mājokļos, bet dūmu detek-
tors nav uzstādīts 83% aptaujāto iedzīvotāju mā-
jokļos.

VUGD konsultācijas veiktas, lai sekmētu uguns-
drošības uzlabošanos valstī, informējot un atgādinot,
ka mājokļos būtiskākos pasākumus ugunsnelaimju
nepieļaušanai vai to seku mazināšanai ir jāveic un
var veikt paši iedzīvotāji. Piemēram, uzstādīt mā-
jokļos dūmu detektorus, kas ar skaņas signālu brī-
dinās par mājās izveidojušos sadūmojumu. No 2020.
gada janvāra katrā mājoklī ir jābūt uzstādītam dūmu
detektoram un tā izmaksas ir salīdzinoši nelielas –
vienkāršākos modeļus var iegādāties par aptuveni
pieciem eiro.

VUGD aicina neatlikt rūpes par savu un tuvi-
nieku drošību, bet gādāt, lai mājoklis būtu drošs! Ja
jums ir radušies jautājumi par ugunsdrošību mājoklī,
vaicājiet VUGD amatpersonām – rakstiet, zvaniet
vai nāciet uz jums tuvāko daļu vai posteni!

VUGD sagatavotā informācija

VuGD aptauja liecina – iedzīvotājiem aktīvāk jārūpējas
par ugunsdrošību mājokļos

Šāda rīcība ir administratīvi sodāma!

N. Rancāna ielas mikrorajona mājas 
pieslēgtas jaunajiem ūdensvada un kanalizācijas tīkliem 

2018. gada nogalē noslēgušies ūdensvada un kanalizācijas tīklu rekonstrukcijas
būvdarbi Nikodema Rancāna daudzstāvu māju rajonā, Preiļos. Visas mājas ir pie-
slēgtas jaunajiem kanalizācijas un ūdensvada tīkliem – N. Rancāna ielā Nr. 1, 2, 3,
4, 5, 8 un Liepu ielā Nr. 4, 6, 8, 10, 12. 

Darbu gaitā N. Rancāna mikrorajonā tika rekonstruēti ūdensvada un kanalizācijas
tīkli. Nomainītas maģistrālā ūdensvada caurules, ūdensvada akas un ūdensvada pievadi,
kā arī maģistrāles kanalizācijas caurules, kanalizācijas akas un kanalizācijas pievadi
daudzstāvu mājās N. Rancāna ielā Nr. 1, 2, 3, 4, 5, 8 un Liepu ielā Nr. 4, 6, 8, 10, 12.
Darbus veica SIA «Preiļu santehniķis».

Pēc tīklu rekonstrukcijas, uzlabosies iedzīvotājiem piegādājamā ūdens kvalitāte, kā
arī tiks novērstas iespējamas ūdensvada avārijas situācijas, kanalizācijas noplūde vai
cauruļu aizdambēšanās. Tā kā mājās iekšējie tīkli pamatā vēl ir vecie, arī tos, iedzīvotājiem
vienojoties, būtu ieteicams nomainīt uz jauniem. 

Daudzdzīvokļu māju Liepu ielā Nr. 4, 8, 12 un N. Rancāna 1 un 5 iedzīvotāji, patei-
coties Preiļu novada domes līdzfinansējumam, izvēlējās labiekārtot gājēju ietves un te-
ritoriju pretī savām mājām. Atgādinām, ka 2017. gada 27. aprīlī pieņemtie Preiļu novada
domes saistošie noteikumi «Par Preiļu novada pašvaldības līdzfinansējuma apjomu un
tā piešķiršanas kārtību daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām piesaistīto zemesgabalu la-
biekārtošanai» nosaka, ka iedzīvotāji var saņem līdzfinansējumu brauktuves, ietves vai
stāvlaukuma jaunbūvei, pārbūvei vai atjaunošanai, apgaismojuma jaunbūvei, atjaunošanai
vai pārbūvei, citam piesaistītā zemesgabala labiekārtojumam (bērnu rotaļu laukuma,
soliņu un atkritumu urnu, atkritumu konteineru laukumu, zālienu jaunbūvei, pārbūvei
vai atjaunošanai), būvprojekta izstrādei, brauktuvju, ietvju vai stāvlaukuma esošā seguma
izlases remontam. Saistošie noteikumi paredz  pašvaldības finansējumu 50% – 80% ap-
mērā atkarībā no veicamajiem darbiem.

Dūmu detektors – dzīvības glābējs!
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SIA «Preiļu saimnieks» Remontu un celtniecības daļa ir apkopojusi informāciju par
2018. gadā paveiktajiem remontdarbiem daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās Preiļos. 

Adrese Veiktie darbi

Rēzeknes 30 Balkonu remonts
Mehānisko kodu atslēgu maiņa

A. Upīša 2 Ārdurvju remonts 
Kāpņu margu maiņa 2. sekcijā
Vējdēļu maiņa

Liepu 4 Durvju aizvērēju maiņa
Ārdurvju remonts
Soliņa uzstādīšana pie 2. kāpņutelpas

Jaunā 1 Ārdurvju remonts
N. Rancāna 5 Ārdurvju remonts

Atkritumu urnu uzstādīšana
Rēzeknes 24 Kodu atslēgu maiņa
A. Upīša 3 Ārdurvju remonts

Durvju aizvērēju maiņa
Daugavpils 7 Vējdēļu maiņa

Tekņu uzstādīšana pie ārdurvīm
Lieveņu remonts

Liepu 10 Ārdurvju remonts
Durvju aizcirtņu maiņa

Daugavpils 11 Mājas ārsienu remonts
Skursteņu pārmūrēšana

1. maija 5 Jaunas apgaismojuma sistēmas ierīkošana kāpņu telpās
Celtnieku 11 Jumta remonts

Koda slēdzeņu un durvju aizvērēju maiņa
Celtnieku 6 Durvju aizvērēju uzstādīšana

Ārdurvju remonts
Liepu 1 Ārdurvju remonts

Durvju aizvērēju maiņa
Liepu 7 Mājas ārsienu remonts

Bērniņu lūkas maiņa
Zaļā 18 Logu apmaļu maiņa
Mehanizatoru 8 Vējdēļu maiņa
Skolas 8a Vējdēļu maiņa

Lieveņu remonts
Noteksistēmas uzstādīšana

N. Rancāna 8 Kodu slēdzeņu maiņa
Ventilācijas skursteņu remonts
Durvju aizvērēju maiņa

Jelgavas 2 Kodu slēdzeņu maiņa
Mājas ārsienu remonts
Jumta remonts
Mājas ieejas nojumju remonts

Pils 4 Jumta koru maiņa
A. Upīša 20 Jumta remonts
Brīvības 50 Vējdēļu maiņa
Celtnieku 10 Mājas ieejas nojumju remonts un krāsošana

Lodžiju virsmas krāsošana
Mājas cokola remonts un krāsošana

Celtnieku 7 Pastkastīšu maiņa
Koda slēdzeņu maiņa

Liepu 8 Logu stiklošana kāpņu telpā
Liepu 12 Durvju aizvērēju maiņa

Jumta remonts
N. Rancāna 2 Mājas pamata apmaļu remonts

Pagraba logu aizsargstarpsienu remonts
Celtnieku 3 Betona lieveņa remonts

Pagraba loga aizsargstarpsienu remonts
Brīvības 3 PVC logu uzstādīšana kāpņu telpā

Logu sānu aiļu apdare un krāsošana

N. Rancāna 1 Jumta remonts
Ventilācijas skursteņu remonts

Aglonas 43 Vējdēļu maiņa
Aglonas 29 Daļējs jumta remonts

Bēniņu lūkas maiņa
Daugavpils 70 Daļējs jumta remonts

Cauruļvadu izolēšana ar minerālās vates čaulu
Daugavpils 32 Lieveņa remonts
Brīvības 31 PVC logu uzstādīšana kāpņu telpā

Logu sānu aiļu apdare un krāsošana
Liepu 26 Lieveņu remonts

PVC logu uzstādīšana kāpņu telpā
Logu sānu aiļu apdare un krāsošana

N. Rancāna 4 Soliņu uzstādīšana
Celtnieku 1 Jumta remonts
Daugavpils 30 Mājas ārsienu un betona lieveņu remonts

Tekņu tīrīšana un remonts
Ārdurvju maiņa
Pastkastīšu maiņa
Ārdurvju jumtiņu uzstādīšana

N. Rancāna 3 Jumta remonts
Pils 1 Vējdēļu maiņa

Jumta remonts
Mājas pamatu remonts

Daugavpils 66 Soliņa uzstādīšana II sekcijā
Aglonas 9 Dumvadu pārmūrēšana
Aglonas 15 Tualetes remonts
A. Upīša 1 PVC logu uzstādīšana kāpņu telpā

Logu sānu aiļu apdare
Durvju aizvērēju uzstādīšana

Aglonas 12 Noteksistēmas uzstādīšana
A. Upīša 4 PVC logu uzstādīšana kāpņu telpā
Cēsu 9 Ventilācijas šahtu noslēgvāku uzstādīšana

Remontdarbus daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās SIA «Preiļu saimnieks» Remontu
un celtniecības daļa veic pēc dzīvokļu īpašnieku vairākuma ierosinājumiem apsaimnie-
košanas 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.

Remontdarbi daudzdzīvokļu mājās 2018. gadā 

Mans nams ir mana pils! 
• Saudzē māju, kurā Tu dzīvo! Rūpes par kopīpašumu ir tikpat svarīgas kā rūpes

par jūsu īpašumā esošo dzīvokli! 
• Iemāci bērniem saudzīgu attieksmi pret kopējo īpašumu! 
• Vienmēr nekavējoties ziņo apsaimniekotājam par avārijas situācijām vai bojāju -

miem ēkā! 
• Ierosini uzlabojumus savas mājas apsaimniekošanā! 
• Veicini saprašanos savas mājas iedzīvotāju vidū! 
• Kopā ar saviem kaimiņiem piedalies mājas un tās apkārtnes sakopšanas talkās! 
• Neesi vienaldzīgs! 

Pareiza radiatoru ekspluatācija ļauj taupīt siltumu! 
• Ja radiatoriem ir uzstādīti termoregulatori, tad temperatūru katrā telpā ieteicams

regulēt atsevišķi. Telpas, kas ikdienā tiek izmantotas retāk, nav pilnībā jāapsilda, tajās
radiatorus var noregulēt uz zemāku temperatūru. 

• Rūpējieties, lai radiatori dzīvokļos nav nosegti, piemēram, ar bieziem aizkariem
līdz pašai grīdai. Sildķermenim ir jāsilda visa telpa, bet, to apklājot vai aizsedzot,
pieaugs uzskaitītais siltuma izstarojums, bet telpa netiks sildīta. 

• Radiatorus nevajadzētu iebūvēt no dažādiem materiāliem veidotās kastēs labāka
vizuālā skata dēļ! Tā tiek stipri samazināta radiatoru siltumatdeve un vairota putekļu
krāšanās tajos. 

• Radiatorus bez vajadzības nevajadzētu pārkrāsot, jo katrs krāsas slānis samazina
radiatora siltumatdevi. 

• Nemainiet radiatorus bez apsaimniekotāja ziņas!
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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: 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. 

SIA «Preiļu saimnieks» Atkritumu apsaimniekošanas daļa ir apkopojusi 2018.
gada statistiku. Lai gan kopējais atkritumu daudzums ir palielinājies, pieaudzis
pārstrādei nodoto dalīti vākto atkritumu apjoms. Uz Demenes atkritumu poligonu
«Cinīši» pagājušogad aizvestas 2024,58 tonnas sadzīves atkritumu, veicot 196 reisus,
savukārt otrreizējai pārstrādei nodotas 291,66 tonnas atkritumu, kas veido 12,60%
un ir par 108 tonnām vairāk nekā 2017. gadā.

SIA «Preiļu saimnieks» Atkritumu apsaimniekošanas daļa dalītās atkritumu vākšanas
sistēmas izveidi aizsāka 2007. gadā, kad otrreizējai pārstrādei tika nodotas pirmās
kartona ķīpas. Aizvadītajā gadā otrreizējai pārstrādei tika nodots kartons un makulatūra,
elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumi, stikla iepakojums, plēve, dienasgaismas
lampas, PET pudeļu plastmasa, HDPE cietā plastmasa, alumīnija un metāla iepako-
jums.

otrreizējai pārstrādei nodoto atkritumu sadalījums 2018. gadā

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

Pagājušā gadā Preiļu novadā sadarbībā ar SIA «Eco Baltia Vide» izvietoti 33 zvan-
veida konteineri stiklam, tostarp privātmāju rajonos, tāpat iedzīvotājiem 26 dalīti vākto
atkritumu laukumos pieejami dzeltenie konteineri. Lai veicinātu atkritumu šķirošanu
arī lauku teritorijā, jauns dalīti vākto atkritumu laukums izveidots Pelēčos, līdz ar to
visu Preiļu  novada pagastu centros ir iespēja šķirot! Atgādinām, ka atšķirībā no sadzīves
atkritumiem paredzētajiem konteineriem, kas daudzdzīvokļu mikrorajonos ir paredzēti
tikai šo māju iemītniekiem, šķiroto atkritumu konteinerus (dzeltenā un zaļā krāsā) var
izmantot arī individuālo māju vai lauku iedzīvotāji. 

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

SIA «Preiļu saimnieks» Atkritumu apsaimniekošanas daļa vērš individuālo māju ie-
dzīvotāju uzmanību uz to, ka atkritumu konteinera vākam ir jābūt aizvērtam. Pretējā ga-
dījumā konteinerā salīst lietus un, iestājoties salam, tā saturs piesalst, kas savukārt ap-
grūtina atkritumu izvešanu.

Mūsu novada iestādēm un uzņēmumiem SIA «Preiļu saimnieks» Atkritumu ap-
saimniekošanas daļas vadītāja Vineta Igolniece atgādina, ka ir iespēja bez maksas nodot
gan iepakojuma kartonu, gan makulatūru, gan arī cita veida otrreizējai pārstrādei derīgos
atkritumus. Tos var nogādāt Atkritumu šķirošanas laukumā Rīgas ielā 4, vai arī, sazinoties
ar SIA «Preiļu saimnieks», vienoties par bezmaksas aizvešanu. Tāpat SIA «Preiļu saim-
nieks» piedāvā izvietot darba vietās kartona kastes papīram un makulatūrai. To izvešanu
var iepriekš pieteikt piezvanot vai arī vienoties par izvešanas grafiku. Arī šis ir bezmaksas
pakalpojums. 

Pagājušā gada sākumā Atkritumu apsaimniekošanas daļas vadītāja Vineta Igolniece
prognozēja, ka 2018. gadā otrreizējai pārstrādei nodoto atkritumu apjoms būs jau pārkāpis
10% no kopējā SIA «Preiļu saimnieks» nodotā atkritumu daudzuma. Priecē, ka šī prog-
noze ir piepildījusies, tāpēc 2019. gadā jācenšas ne tikai noturēt šo proporciju, bet arī
turpināt palielināt otrreizējai pārstrādei nodoto atkritumu apjomu! 

Neskaidrību gadījumā iedzīvotāji aicināti zvanīt Atkritumu apsaimniekošanas
daļai pa tālruni 29420721.

Preiļu novadā 2018. gadā turpina pieaugt otrreizējai pārstrādei
nodoto atkritumu daudzums

Latvijas valsts karogs pie ēkām jānovieto:
1. maijā – Darba svētki, Latvijas Republikas Satversmes

sapul ces sasaukšanas diena
4. maijā – Latvijas Republikas Neatkarības deklarācijas

pasludināšanas diena
21. augustā – Konstitucionālā likuma «Par Latvijas

Republikas valstisko statusu» pieņemšanas un Latvijas
Republikas faktiskas neatkarības atjaunošanas diena

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

diena

Latvijas valsts karogs sēru noformējumā pie ēkām
jānovieto:

25. martā – Komunistiskā genocīda upuru piemiņas diena
14. jūnijā – Komunistiskā genocīda upuru piemiņas diena
17. jūnijā – Latvijas Republikas okupācijas diena
4. jūlijā – Ebreju tautas genocīda upuru piemiņas

diena
decembra 1. svētdienā (2019. gada 1. decembrī)  –

Pret lat viešu tautu vērstā totalitārā komunistiskā režīma
genocīda upuru piemiņas diena.

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

Ministru kabineta noteikumi Nr. 405 «Latvijas valsts
karoga likuma piemērošanas noteikumi» paredz, ka vietās,
kur karogs netiek lietots pastāvīgi, tas jāpaceļ ne vēlāk
kā plkst. 9.00 un jānolaiž ne agrāk kā plkst. 21.00. Svētku,
svinību, sēru vai citu ceremoniju gadījumā karogu var
pacelt, kad minētie pasākumi sākušies un nolaist, tiem
beidzoties.

Karogu aizliegts lietot pie ēkām, kas atrodas avārijas
stāvoklī vai kuru fasāde tiek remontēta, kā arī citās ne-
piemērotās vietās un apstākļos. Tāpat aizliegts lietot bo-
jātu, izbalējušu, netīru vai citādi nepiemērotu Latvijas
valsts karogu un tādu, uz kura attēloti jebkādi simboli,
zīmes vai uzraksti, kurš papildināts ar bārkstīm vai
jebkādiem citiem dekoratīviem vai informatīviem ele-
mentiem. 

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

Latvijas valsts karoga izkāršanas datumi


