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Meklējam
Ziemassvētku 
galveno egli!

SIA «Preiļu saimnieks» lūdz no-
vada iedzīvotājiem izvērtēt savus
meža īpašumus. Iespējams tieši jūsu
mežā augošā egle šogad varētu rotāt
mūsu jauno Svētku laukumu!

Piedāvājiet – 
izvērtēsim – vienosimies!

Eglei jābūt simetriskai, ar kuplu un
skaistu vainagu, ap 15 m garai, jāaug
labi piebraucamā vietā.

Ceram uz Jūsu atsaucību!

SIA «Preiļu saimnieks»
piedalījās Lāčplēša 
dienas pasākumā

2019. gada 11. novembrī apritēja 100 gadi, kopš Latvijas
armija atbrīvoja Rīgu no Bermonta karaspēka! Tieši pirms 100
gadiem 11. novembrī pienāca tā diena, kad bija kļuvis skaidrs,
ka Latvijas valsts ir atguvusi un nostiprinājusi savu neatkarību! 

Godinot Latvijas brīvības cīnītāju piemiņu, Preiļos 11. novembrī
notika Lāčplēša dienas sarīkojums, kas sākās ar ziedu nolikšanu
pie pieminekļa politiski represētajiem un kopīgu lāpu gājienu. Arī
SIA «Preiļu saimnieks» kuplā pulkā, ar savām ģimenēm, devās šajā
gājienā – pa Raiņa bulvāri līdz jaunajam Svētku laukumam, kur
piedalījās gaismas objekta «Es atnācu uguntiņu...» veidošanā.

Par godu Lāčplēša dienai un Latvijas valsts 101. dzimšanas dienai, Preiļu pilsēta ieguva svētku noformējumu. Raiņa bulvāris, Brīvības iela, Daugavpils iela,
Rēzeknes iela un Aglonas iela rotājās ar svētku karodziņiem.

Latvijas 101. dzimšanas dienu Preiļu pilsēta sagaida svētku noformējumā! 

Svētku noformējumu Raiņa bulvārī uzstāda SIA «Preiļu saimnieks» darbinieki – Dmitrijs Ivanovs un Osvalds Voldiņš, ar autopacēlāju strādā – Georgijs Točilkins un Aivars Adamovičs

Pilsētas centrālajā laukumā gan dienā, gan naktī garāmbraucējus, pilsētniekus un viesus priecē seši vides objekti – telpiski ornamenti Latvijas karoga krāsās. Sarkanbalt-
sarkanais karogs ir mūsu pašapziņas simbols, un tā krāsu salikums vienmēr izceļas uz pelēko novembra dienu debesīm. Vēl trīs vides objekti izvietoti pie Preiļu Kultūras nama.
Tā kā ir iestājies tumšākais gada laiks, liels akcents noformējumā likts uz apgaismojumu – kubi no iekšpuses tiek izgaismoti siltā tonī, liekot latvju rakstu zīmēm «uzliesmot»!

Lai rotājumi pilsētā mūsu ikdienā vairo Latvijas dzimšanas dienas svētku sajūtu, prieku un lepnumu par savu valsti!
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Vidējā maksa oktobra apkures periodā
Saskaņā ar Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra datiem vidējā gaisa

temperatūra oktobra apkures periodā (no 01.10.2019. līdz 27.10.2019. – 27 dienas) bija
plus 9,51 grādi pēc Celsija.

Saskaņā ar Siltumapgādes daļas apkopoto informāciju vidējā maksa par apkurināmās
platības vienu kvadrātmetru iedzīvotājiem, kuri saņem siltumenerģiju no Liepu, Celtnieku
un Pils ielas katlumājām, oktobra norēķinu periodā ir 0,637 EUR ar PVN, bet siera rūp-
nīcas mikrorajonā – 0,58 EUR ar PVN par apkurināmās platības kvadrātmetru.

Apskatot atsevišķi katras katlumājas apkalpojošās teritorijas, vidējās izmaksas ir
šādas: Liepu ielas katlumāja – 0,575 EUR/m2, Pils ielas katlumāja – 1,037 EUR/m2,
Celtnieku ielas katlumāja – 0,71 EUR/m2 ar PVN.

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 dzīvokļos
un koplietošanas telpās.

Izmaksas par apkuri var samazināt, ja samazina siltumenerģijas patēriņu. Tādēļ ie-
dzīvotājus aicinām siltumenerģiju izmantot taupīgi un racionāli – bez iemesla neatstāt at-
vērtus 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 samazināšanu
un savs lēmums jādara zināms SIA «Preiļu saimnieks» Siltumapgādes daļai.

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.

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

Maksa par apkuri Preiļu renovētajās mājās oktobra apkures periodā ar PVN:
Rēzeknes iela 36 – 0,125 EUR/m2 (maksa par cirkulāciju vienam dzīvoklim 8,37 EUR ar PVN);
Rēzeknes iela 32 – 0,233 EUR/m2 (maksa par cirkulāciju vienam dzīvoklim 9,40 EUR ar PVN);
Liepu iela 9 – 0,132 EUR/m2 (maksa par cirkulāciju vienam dzīvoklim 11,77 EUR ar PVN);
Liepu iela 24 – 0,211 EUR/m2 (maksa par cirkulāciju vienam dzīvoklim 6,23 EUR ar PVN);
Liepu iela 12 – 0,162 EUR/m2 (maksa par cirkulāciju vienam dzīvoklim 14,13 EUR ar PVN);
Liepu iela 21 – 0,188 EUR/m2 (maksa par cirkulāciju vienam dzīvoklim 10,68 EUR ar PVN);
Liepu iela 28 – 0,286 EUR/m2 (maksa par cirkulāciju vienam dzīvoklim 8,9 EUR ar PVN);
bet siera rūpnīcas mikrorajonā Daugavpils ielā 72 – 0,07 EUR/m2 (maksa par cirkulāciju

vienam dzīvoklim 13,76 EUR ar PVN).

Apkures sezona šogad sākās samērā agri – jau septembra ot-
rajā pusē. Apkurei pirmā tika pieslēgta SIA «Preiļu slim-

nīca», 23. septembrī apkure tika uzsākta pirmsskolas izglītības ie-
stādē «Pasaciņa» un pirmsskolas izglītības iestādes «Pasaciņa»
filiālē «Auseklītis», un pakāpeniski apkure tika pieslēgta arī pārē-
jiem pilsētas daudzdzīvokļu namiem.

SIA «Preiļu saimnieks» Siltuma un ūdens apgādes nodaļa apko-
pojusi datus par siltumenerģijas maksu šī gada oktobra norēķinu
periodā. Pie AS «Latvijas gāze» noteiktās dabas gāzes tirdzniecības
cenas, saskaņā ar Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas
lēmumu kopējais siltumenerģijas tarifs oktobrī bija 54,23 EUR/MWh
bez PVN.

Maksa par siltumenerģiju
Preiļu daudzdzīvokļu mājās
oktobra norēķinu periodā

SIA «Preiļu
saimnieks» 

piedāvā izvest
bioloģiskos
atkritumus!
Pakalpojums ir pieejams

darba dienās no plkst. 8:00
līdz 17:00.

Pakalpojuma maksu sa-
stāda:

• bioloģiskos atkritumus
pieņemam bez maksas;

• traktortehnikas izmanto-
šana – 30,00 EUR/h ar PVN
(minimālā transporta izmanto-
šanas maksa ir 15,00 EUR ar
PVN);

• viena strādnieka pakalpo-
jumi (ja nepieciešama palīdzība
atkritumu iekraušanā) – 9,66
EUR/h ar PVN.

Pakalpojuma 
pieteikšanai lūgums zvanīt 

uz tālr. 29420721
Būsim atbildīgi pret vidi,

pret savu un līdzcilvēku labklā-
jību un veselību un ar nopiet-
nību attieksimies pret pareizu
atkritumu apsaimniekošanu!

Iztīrīts skurstenis – droša māja! 

Ik gadu Latvijā ne-
iztīrītu dūmvadu 
un apkures iekārtu

dēļ izceļas daudzi
ugunsgrēki .
Tāpēc līdz ap-
kures sezo nas
sākumam (līdz
1. novembrim)
ir īstais laiks
padomāt par
skursteņslau -
ķa izsaukša -

nu un apkures
sistēmas veselī-

bas stāvokļa pārbaudi. Skur-
steņa tīrīšana un regulāra stā-
vokļa pārbaude ir ne tikai bū -
tisks priekšnosacījums uguns-
drošības prasību ievērošanai,
bet arī Ministru kabineta no-
teikumu prasība.

Šī gada 28. un 29. oktobrī
SIA «Preiļu saimnieks» apsaim-
niekotajās mājās, galvenokārt
tieši sociālajās mājās un dzīvok-
ļos, tika tīrīti skursteņi. Jāteic, ka
visā Latgales teritorijā ir tikai
pieci sertificēti skursteņslauķi,
kuri rudens mēnešos ir ļoti no-
slogoti. 

Šoreiz šo darbu veica skur-
steņslaucītāja amata zellis Andris
Duļbinskis no Jēkabpils. Viņš ne
tikai iztīrīja dūmvadus un venti-
lācijas kanālus, bet arī apsekoja
un kopumā novērtēja šo objektu
tehnis ko stāvokli.
Sarakstu ar  sertificētiem 

skursteņslauķiem
visā Latvijā 

var atrast šeit – 
www.skurstenslaukiem.lv.
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Pēdējo divu nedēļu laikā Prei-
ļu parka apmeklētāji bažīgi no-
raudzījās uz jauno gulbi, kuram
bija acīmredzamas veselības
problēmas – uz sauszemes gul-
bis pārvietojās ļoti lēni, klibo-
dams un gāzelēdamies. Sazino-
ties ar vetārstu, tika noskaidrots,
ka, lai noteiktu, kas kaiš put-
nam, pirmkārt, tas ir jānotver.

Bija vairāki mēģinājumi gulbi
noķert, tomēr tas ir dabas dzīv-
nieks un ķeršana neveicās tik labi,
kā vajadzētu. Bieži vien gulbis ie-
muka ūdenī, kur to bija sarežģītāk
un grūtāk notvert. Kā arī gulbim
ir sava ģimene, katru reizi aizstā-
vībā nāca abi pieaugušie gulbja
vecāki un vēl trīs jaunie gulbēni.
Tā kā gulbji ir liela auguma putni
un pietiekami agresīvi, tad ķerša-
nas process ieilga.

6. novembrī, pateicoties SIA
«Preiļu Saimnieks» drosmīgajai
un skaita ziņā kuplajai komandai,
gulbi izdevās noķert. To apskatīja
vetārsts Andris Pastars un seci-
nāja, ka gulbim ir vispārīgs orga-
nisma vājums un novājināta imu-
nitāte. Kā iemesls tam varētu būt
kāds iekšējs iekaisums. Apskatot
gulbja kājas, vetārsts secināja, ka
kauli nav lauzti, bet ir bojāti kāju
audi un saites, ko izārstēt īsti nav
iespējams. Kā norādīja A.Pastars,
putna ķermeņa iekaisums nav li-
pīgs, jo pārējie gulbji ir veseli.
Līdz ar to tas tika nogādāts SIA
«Preiļu Saimnieks» telpās, kur trīs
dienu laikā to uzraudzīja vetārsts
A.Pastars, un tam tika veikta sim-
ptomātiska ārstēšana. SIA «Preiļu
Saimnieks» Komunālās nodaļas
vadītāja Zenta Igolniece infor-

mēja, ka šajās dienās gulbis kļuvis
žirgtāks un atguvis spēkus.

8. novembra pēcpusdienā putns
tika palaists atpakaļ parka dīķos.
Protams, ticis ūdenī, putns prie-
cājās un uzreiz sāka mazgāt un
kārtot savas spalviņas. Gulbis jo-
projām pieklibo, ir vajadzīgs laiks,
lai kāju audi atlabtu un putnu va-
rētu dēvēt par pilnībā izveseļoju-
šos.

Preiļu muižas kompleksa un
parka komanda izsaka pateicību
vetārstam Andrim Pastaram par
rūpēm un profesionalitāti, kā arī
pateicība SIA «Preiļu Saimnieks»
Komunālās nodaļas komandai,
kas palīdzēja noķert gulbi un par
to rūpējās triju dienu laikā.

S.Čingule-Vinogradova,
Preiļu muižas kompleksa

un parka vadītāja

Parka jaunā gulbja stāsts 

Par nopelniem Preiļu novada
attīstībā Preiļu novada domes
Goda zīmi saņēma arī SIA
«Preiļu saimnieks» Komunālās
nodaļas vadītāja Zenta Igolniece.
Apbalvojums piešķirts par ilgga-
dēju un ievērojamu ieguldījumu
Preiļu pilsētas labiekārtošanā un
pilsētas tēla veidošanā 48 darba
gadu garumā.

Pateicoties Zentas Igolnieces
radošajam skatījumam un apņē-
mīgajai rīcībai, Preiļu pilsēta ar
katru gadu ir kļuvusi arvien zie-
došāka un sakoptāka. Sadarbībā
ar Preiļu novada pašvaldību mērķ-
tiecīgi un soli pa solim tiek vei-
dota patīkama vide un pilsētas
tēls. Ikviens iedzīvotājs un pilsē-
tas viesis var novērtēt Zentas
Igolnieces vadītās komandas dar -
ba redzamo daļu – krāšņos apstā -
dījumus, ziedu piramīdas, sakop-
tās ielas un laukumus. Tam visam
pamatā ir ideja un redzējums, ko
Zentas Igolnieces darba spars un
ilgā darba pieredze ļauj veiksmīgi
realizēt dzīvē.

Zenta Igolniece saņem 
Preiļu novada domes Goda zīmi

Saņemot Preiļu novada domes Goda zīmes attēlā no kreisās – Vladimirs
Ivanovs, ilggadējs Preiļu novada pašvaldības vadošais darbinieks un
izpilddirektors, Zenta Igolniece, SIA «Preiļu saimnieks» Komunālās
nodaļas vadītāja

Latvijas Republikas Proklamēšanas 101. gadadienas svinīgajā
pasākumā Preiļos 18. novembrī tika pasniegti Preiļu novada do-
mes apbalvojumi.

2. decembrī, tieši 30 dienas pirms stāsies spēkā
Ugunsdrošības noteikumu prasība, kas nosaka, ka
visos mājokļos jābūt uzstādītiem dūmu detekto-
riem, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests
(VUGD) aicina ikvienu iedzīvotāju, kuram ir jau-
tājumi par ugunsdrošību un dūmu detektoriem,
doties uz jebkuru no 92 VUGD daļām un posteņiem
visā Latvijā, kā arī Ugunsdrošības un civilās aiz-
sardzības koledžu, un saņemt konsultāciju.

Tuvojoties 2020. gada 1. janvārim, kad visi mājokļi obligāti būs
jāaprīko ar dūmu detektoriem, VUGD nodarbinātie no iedzīvotājiem
saņem arvien vairāk jautājumus par dūmu detektoriem, piemēram:
Kāpēc man tas vajadzīgs? Kur iegādāties? Kā uzstādīt? Cik detektori
man ir nepieciešami? Vai detektors obligātu jāuzstāda uz griestiem?
Cik ilgi tas ir derīgs? Tāpēc 2. decembrī no plkst. 14.30 līdz 18.30 vi-
siem interesentiem tiks sniegta iespēja saņemt konsultāciju klātienē.
Papildus, iedzīvotājiem tiks izdalīti arī informatīvie materiāli un no-
demonstrēta dūmu detektora darbība.

Informācija par VUGD ugunsdzēsības daļu un posteņu adresēm,
kā arī Ugunsdrošības un civilās aizsardzības koledžu pieejama šeit:
www.vugd.gov.lv/lat/Kontakti/talrunu_saraksts/ 

Konsultāciju diena ir viens no pasākumiem, ko šogad organizē
VUGD, lai informētu iedzīvotājus par dūmu detektoru nepieciešamību,
nozīmi un praktiskajiem iegādes un uzstādīšanas jautājumiem. Jau
norisinājies orientēšanās pasākums un konkurss jauniešiem, organizēta
preses konference, šobrīd visā Latvijā tiek īstenotas tikšanās ar senioru
organizācijām un norisinās dažādas aktivitātes sociālajos tīklos, u.c.
pasākumi. 

2020. gada 1. janvārī stāsies spēkā nozīmīgas Ugunsdrošības no-
teikumu prasības – visos mājokļos (gan privātmājās, gan dzīvokļos)
būs jābūt uzstādītiem autonomiem ugunsgrēka detektoriem, kas reaģē
uz dūmiem, bet privātmājas papildus būs jānodrošina ar ugunsdzēsības
aparātu. Ikviens iedzīvotājs ir līdzatbildīgs par savu drošību un to, lai
ikdienā tiktu ievērotas ugunsdrošības prasības! VUGD aicina ikvienu
iedzīvotāju neatlikt rūpes par savu, tuvinieku un līdzcilvēku dzīvībām
un šodien uzstādīt mājoklī dūmu detektoru!

VUGD Prevencijas un sabiedrības informēšanas nodaļa

VuGD 2. decembrī organizē
konsultāciju dienu 

par dūmu detektoriem

Ar šī gada 30. maija Preiļu
novada domes lēmumu, SIA
«Preiļu saimnieks» savas dar-
bības paplašināšanai un dažā-
došanai iegādājās zemes īpa-
šumu Brīvības ielā 74c. 

Šajā teritorijā tiks īslaicīgi
uzglabāti bioloģiski noārdāmie
atkritumi, no kuriem vēlāk tiks
sagatavots komposts Preiļu no-
vada puķu dobju ierīkošanai.
Līdztekus šajā īpašumā varēs no-
vietot un uzglabāt arī celtniecības
darbu procesos nepieciešamās
gabarītkravas.

Šobrīd notiek intensīva šīs te-
ritorijas sakopšana, lai pēc iespējas
ātrāk to varētu pilnvērtīgi izmantot. 

Foto: Inga Krekele

Iegādāts zemes īpašums
Brīvības ielā 74c

Foto: Inga Krekele

Izvēlies sev ērtāko rēķinu
apmaksas veidu!

Norēķināties par SIA «Preiļu saimnieks» komunālajiem pa-
kalpojumiem iespējams internetbankā, jebkurā SIA «Maxima»
veikalā vai VAS «Latvijas Pasts».

Rēķinus par komunālajiem pakalpojumiem Preiļu pilsētas ie-
dzīvotāji 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 past-

kastītes būtu labā stāvoklī un pieejamas rēķinu iznēsātājiem!
Cilvēkiem, kas ikdienā izmanto internetu, ērtākais veids norē-

ķināties par saņemtajiem pakalpojumiem ir, izmantojot internet-
banku.

SIA «Preiļu saimnieks» norēķinu konti:
3AS «SEB banka», kods: UNLALV2X026, 

konts: LV30UNLA0026000609608;
3AS «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 ie-

spēja veikt maksājumu ikvienā SIA «Maxima» veikalā (komisijas
maksa 0,50 EUR). 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» ka-
sieris.

Rēķinu apmaksu var veikt arī VAS «Latvijas Pasts».
SIA «Preiļu saimnieks» informē, ka maksājumi par apsaimnie-

košanu, sadzīves atkritumu izvešanu un ūdeni, ja nav uzstādīts
ūdens patēriņa skaitītājs, tiek aprēķināti par pašreizējo mēnesi. Sa-
vukārt par iepriekšējo mēnesi tiek aprēķināti maksājumi par elek-
troenerģiju koplietošanas telpās, siltumenerģiju karstā ūdens uzsil-
dīšanai 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

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. 

Tomēr SIA «Preiļu saimnieks» Komunālās nodaļas darbinieki jau
ir gatavi īstas ziemas atnākšanai un nepārtraukti seko līdzi laikap-
stākļiem. Šogad SIA «Preiļu saimnieks» kompetencē ietilps trotuāru
un dzīvojamo mikrorajonu attīrīšana no sniega un slīdamības novēr-
šana.

Sniega tīrīšana tiks organizēta, domājot par iedzīvotāju ērtībām –
no trotuāriem sniegs tiks notīrīts jau laikus agri no rītiem ar traktor-
tehniku, lai, iedzīvotājiem dodoties uz darbu, tie būtu tīri un nokaisīti
ar smilts-sāls maisījumu. Tajos ietvju posmos, kur nav iespējams iz-
braukt ar traktortehniku (piemēram, traucē ceļazīmes), sniegs tiks no-
tīrīts ar roku darbu.

Lai raitāk noritētu daudzdzīvokļu dzīvojamo māju iekšpagal-
mu tīrīšana, autovadītājus ļoti lūdzam būt saprotošiem un sniega 
tīrīšanas laikā atbrīvot stāvlaukumus – jo rūpīgāk būs notīrīts sniegs,
jo vieglāk pašiem autovadītājiem! Tāpat autovadītāji pašu ērtībām
tiek aicināti, tīrot uz automašīnām sasnigušo sniegu, neveidot kaudzes
uz braucamās daļas.

Šajā rudenī SIA «Preiļu
saimnieks» Atkritumu apsaim-
niekošanas daļa otrreizējai pār-
strādei nodevusi lielu dau-
dzumu Preiļu novada iedzīvo -
tāju sašķiroto atkritumu: 

▪ 3,86 t – sadzīves tehnika;
▪29,72 t – kartons;
▪ 18,64 t – plēves, PET pude-

les, cietā plastmasa (HDPE), tet-
rapakas un makulatūra.

Savukārt zvanveida konteineri
stiklam pēdējo reizi iztukšoti šī
gada oktobrī, kopā izvedot 4,23 t
stikla.

Preiļu pilsētā iedzīvotājiem
pieejami nu jau 24 dalīti vākto at-
kritumu laukumi. Oktobra beigās
šāds laukums tika izveidots Koo-
peratīva ielā 1 ar trīs konteine-
riem: 1 – sadzīves atkritumiem,
1 – plastmasai un papīram un 1 –
stiklam. Savukārt Preiļu novada
ciemos ir četri dalīti vākto atkri-
tumu laukumi – Aizkalnē (Raiņa
ielā 6), Pelēčos (Liepu ielā 10a),
Līčos (Jaunatnes ielā 1) un Prī-
kuļos (Brīvības ielā 8). 

Lai atkritumu šķirošanas kon-
teineri būtu pieejamāki plašākam
iedzīvotāju lokam, Preiļu novadā
papildus vēl ir izvietoti divi jauni
zvanveida konteineri stikla tarai
– Brīvības ielā 75b, Preiļos, un
Ārdavā, Pelēču pagastā. Savukārt
A. Upīša ielā 3, Daugavpils ielā
66 un Aglonas ielas stāvlaukumā
pie parka jau pie esošajiem zvan-
veida konteineriem ir nolikti pa-
pildus konteineri stiklam, jo šajās
vietās šie konteineri piepildās āt-
rāk nekā citviet.

Tiek uzskatīts, ka apmēram
20-30 % no sadzīves atkritumu
sva ra veido iepakojums. Iepako-
juma materiālu sastāvs ir ļoti at-
šķirīgs, un ne visi iepakojuma vei -
di ir derīgi otrreizējai pārstrādei.

Iedzīvotāju sašķirotie atkri-
tumi SIA «Preiļu saimnieks» At-
kritumu šķirošanas laukumā tiek
vēlreiz pāršķiroti – tiek atlasīti ne-
derīgie piemaisījumi, bet, piemē-
ram, PET pudeles vai plēves
pirms presēšanas tiek sašķirotas
pēc krāsām, jo katras krāsas ie-
pakojumam ir savādāks sastāvs
un tādēļ atšķiras otrreizējās pār-
strādes process.

Aicinām Preiļu novada iedzī-
votājus izturēties atbildīgi un ie-
vērot norādes uz šķirošanas kon-
teineriem – mest tajos tikai un
vienīgi tādus atkritumus, kam tie
paredzēti. Nepareizi sašķiroti at-
kritumi var sabojāt pārstrādei de-
rīgos atkritumus, piemēram,
slapja ēdiena atliekas makulatūru

padara otrreizējai pārstrādei prak-
tiski nederīgu, tādēļ tā nonāk ne-
vis pārstrādes rūpnīcā, bet gan at-
kritumu poligonā.

Konteineros ar dzeltenajiem
vākiem drīkst mest visu veidu pa-
pīru (avīzes, žurnālus, grāmatas,
kartona iepakojumu), plastmasu
(PET dzēriena pudeles, plēves ie-
pakojumu, polietilēna maisiņus,
cieto plastmasu (HDPE) – šam-
pūna pudeles, kanniņas), arī tet-
rapakas (izskalotas un saplacinā-
tas 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» At-
kritumu šķirošanas laukumā
Preiļos, Rīgas ielā 4, bez maksas
pieņem šādus šķirotos atkritumus:

• kartonu un makulatūru;
• izskalotas tetrapakas;
• 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 bun-
džas;

• luminiscētās lampas (dienas-
gaismas spuldzes);

• neizjauktas nolietotās sadzī-
ves elektriskās un elektroniskās
iekārtas (ledusskapjus, televizo-
rus, datorus u.c.)

Firmas un veikalus aicinām
slēgt līgumus par papīra un kar-
tona nodošanu!

Atkritumu otrreizēja pārstrāde
ietaupa enerģiju un palīdz sama-
zināt poligonos zemē apglabā-
jamo atkritumu daudzumu. Pal-
dies visiem, kuri ikdienā šķiro
atkritumus!

Vairāk informācijas, zvanot
SIA «Preiļu saimnieks» Atkri-
tumu apsaimniekošanas daļas
vadītājai Vinetai Igolniecei pa
tālr. 29420721.

Rudenī nodoti 
otrreizējai pārstrādei 

derīgie atkritumi 

komunālā nodaļa gatava īstas ziemas atnākšanai! 

Preiļos, talsu ielā 2a
Strādājam darbdienās
no plkst. 8.00-12.00; 

13.00-17.00
tālr. 65322592 
vai 26431724

SIA «Preiļu saimnieks»

APBEDīŠANAS 
BIROJS

Lai gan atsevišķos Latvijas reģionos šogad jau sagaidītas pir-
mās sniega pārslas, pagaidām pamatīga ziema vēl nav gaidāma.

l AtGāDINāM!!!

Cieto sadzīves atkritumu 
izvešanas grafiki privātmājām

2019. gada decembrī 

Preiļu pilsēta
Atpūtas, Bauskas, Brīvības, Bērzu, Cēsu, Čakstes, Daugavpils,

Kurzemes, Latgales, Liepājas, Līvānu, Ludzas, Nākotnes, Pļaviņu,
Raiņa bulvāris, Skolas, Talsu, A. Upīša, Varakļānu, Vidzemes, Zaļā

Ja līgumā atkritumu izvešana paredzēta vienu reizi mēnesī, tad
konteiners tiks izvests 16. decembrī. 

Preiļu pilsēta
Aglonas, Celtnieku, Dārza, Jaunā, Jelgavas, Kalna, Kosmonautu,

Lauku, Lāčplēša, Liepu, Miera, A. Paulāna, Pils, Rēzeknes, Rožu,
Saules, Sporta, Tirdzniecības, Valmieras, Ventspils, Viļānu, Ziedu

Ja līgumā atkritumu izvešana paredzēta vienu reizi mēnesī, tad
konteiners tiks izvests 17. decembrī. 

Preiļu novada lauku teritorija
Līči, Pelēči, Aizkalne, Preiļu novads ārpus Preiļu pilsētas (izņemot

Saunas pagastu)

Ja līgumā atkritumu izvešana paredzēta vienu reizi mēnesī, tad
konteiners tiks izvests 11. decembrī.

Saunas pagasts

Neaizmirstiet, ka atkritumu konteineru izvešanas dienā 
tiem ir jāatrodas pie vārtiņiem!

Mēnesis Savākšanas datumi 
(pirmdienās)

Decembris 9 16

Mēnesis Savākšanas datumi 
(otrdienās)

Decembris 10 17

Mēnesis Savākšanas datumi 
(trešdienās)

Decembris 11 18

Mēnesis Savākšanas datumi 
(parasti mēneša pēdējā ceturtdiena)

Decembris 27 (piektdiena)


