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Preiļos uzsākta apkures sezona! 

Lasītāju ievērībai! 
Ar lielu prieku paziņojam, ka pie lasītājiem ir atgriezies

SIA «Preiļu saimnieks» ikmēneša informatīvais izdevums
«Saim nieka Vārds»!

Sekojiet līdzi mūsu jaunākajām aktualitātēm arī mājaslapā
www.preilusaimnieks.lv un facebook.com/PreiluSaimnieks!

Septembra beigās Preiļos
veiksmīgi uzsākta apkures se-
zona, informē SIA «Preiļu saim-
nieks» Siltuma un ūdens apgā-
des nodaļas vadītājs Vladimirs
Haritonovs.

Šī gada rudens sākums bija
vēss un drēgns, laika periodā no
22. septembra līdz 24. septem-
brim naktīs gaisa temperatūra no-
slīdēja jau zem nulles, atnesot lī-
dzi pirmās rudens salnas. Straujā
temperatūras pazemināšanās mu-
dināja iedzīvotājus sazināties ar
Siltuma un ūdens apgādes nodaļu
ar lūgumu pieslēgt apkuri. Rezul-
tātā apkures sezona Preiļos uzsā-
kās jau septembra beigās.

Apkurei pirmā tika pieslēgta
SIA «Preiļu slimnīca». 23. sep-
tembrī apkure tika uzsākta pirms-
skolas izglītības iestādē «Pasa-
ciņa» un pirmsskolas izglītības ie-
stādes «Pasaciņa» filiālē «Ausek-
lītis», savukārt līdz 30. septem-
brim pakāpeniski apkure tika pie-
slēgta arī pārējiem pilsētas daudz-
dzīvokļu namiem.

Apkures tarifs septembrī bija
54,23 EUR/MWh (bez PVN). Cik
liels būs maksājums par siltum-
enerģiju oktobra norēķinu perio-
dā, SIA «Preiļu saimnieks» Sil-
tumapgādes daļa informēs no-
vembrī, taču būtiskas tarifa izmai-
ņas nav gaidāmas.

Šoruden gaisa temperatūra
bija izteikti svārstīga, rudenīgais
dzestrums septembra beigās un
oktobra vidū mijās ar atvasaras
siltumu. Vladimirs Haritonovs
stāsta, ka siltummezgliem uzstā-
dītā automātika strādā labi, un ta-
jās dienās, kad āra temperatūra

paaugstinājās, siltumpadeve tika
apturēta. Savukārt Siera rūpnīcas
mikrorajonā ir 4 cauruļu sistēma
(atsevišķi karstais ūdens un ap-
kure), un automātika uz apkuri ir
uzstādīta Siera rūpnīcas katlu-
mājā, kas arī regulē siltumu, at-
karībā no āra temperatūras.

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, siltum-
mezglā ieregulētais režīms. Kopējo siltumenerģijas zudumu aptu-
vens sadalījums mājai ir šāds: bēniņu pārsegums – 8-14 %, ārsie-
nas – 35-50 %, logi un durvis – 20-30 %, pagraba pārsegums – 
8-12 %, ventilācija – 20-25 %. 

Lai saglabātu mājoklī siltumu, daudziem pasākumiem tik-
pat kā nav nepieciešami naudas ieguldījumi, piemēram:

• pārliecinieties, ka pagraba logi ir iestikloti;
• noblīvējiet bēniņu lūkas, iestiklojiet un noslēdziet logus;
• nodrošiniet kāpņu telpu ar dubultām durvīm, kas mehāniski

aizveras;
• nomainiet bojātus un vecus logus pret jauniem; ja logus no-

mainīt nav iespējams, tad noblīvējiet balkonu un logu spraugas,
kur vajadzīgs, ievietojiet siltinošu blīvējumu;

• atbrīvojiet radiatorus no aizkariem, mēbelēm vai kā cita, kas
traucē to siltumatdevi;

• novietojiet aiz radiatoriem siltumu atstarojošu materiālu;
• ja radiatoriem uzstādīti termoregulatori un nepieciešama ilg-

stoša telpas vēdināšana, ieteicams ieregulēt zemāku telpas tempe-
ratūru;

• ziemā uz naktī aizveriet žalūzijas (dubulti stiklots logs ar aiz-
vērtām žalūzijām ir līdzvērtīgs trīskārtīgi stiklotam logam);

• virtuvē, vannas istabā un tualetē ierīkojiet regulējamas venti-
lācijas lūciņas un regulējiet tās pēc nepieciešamības;

• nevēdiniet telpas ilgstoši, bet gan īsu brīdi un intensīvi (apkures
sezonā noteikti nepieciešams vēdināt telpas, lai ielaistu svaigu gaisu
un lai izvairītos no kondensāta veidošanās).

Dzīvokļa īpašnieka vai dzī-
vokļa īpašumā uz tiesiska pa-
mata dzīvojošu personu pienā-
kums ir ilglaicīgas prombūtnes
gadījumos paziņot mājas pār-
valdniekam SIA «Preiļu saim-
nieks» par savu vai ģimenes lo-
cekļu prombūtni, norādot per-
sonas tālruņa numuru vai ad-
resi, kurai ir iespēja un tiesības
iekļūt dzīvokļa īpašumā, noteikts
apsaimniekošanas līgumā.

Dzīvokļa īpašniekam ir jāno-
drošina iespēja ilgstošas prom-
būtnes laikā iekļūt savā īpašumā
SIA «Preiļu saimnieks» Avārijas

dienestam, lai novērstu avārijas
situāciju, kas apdraud pārējos mā-
jas iedzīvotājus un liedz mājas
pārvaldniekam nodrošināt pakal-
pojumu nepārtrauktību. Dzīvokļa
atslēgas var atstāt savai uzticības
personai, informējot mājas ve-
cāko vai kaimiņus par iespējām
ar viņu sazināties. Tāpat kontakt-
informāciju vajadzētu atstāt Ko-
munālo maksājumu norēķinu daļā
(N. Rancāna ielā 3a, Preiļos).

Ja avārijas situācija rodas dzī-
voklī, kura īpašnieks un viņa ģi-
menes locekļi ir prombūtnē un
nav sasniedzami, kā arī kaimiņi

nezina, kur viņi atrodas, šādā ga-
dījumā uz nenoteiktu laiku, ka-
mēr tiek atrasts dzīvokļa īpaš-
nieks un viņa ģimenes locekļi, var
tikt atslēgta ūdens padeve kāpņu
telpai vai pat visai mājai, radot
neērtības visiem mājas iedzīvo-
tājiem.

Saskaņā ar Civillikumu kat-
ram ir pienākums atlīdzināt zau-
dējumus, ko viņš ar savu darbību
vai bezdarbību nodarījis. 

Aicinām iedzīvotājus atbildī-
gāk izturēties pret pārējo dzīvokļu
īpašnieku mantu un pret visu kop-
īpašumu!

Ilgstošas prombūtnes laikā jānodrošina
piekļuve dzīvokļa īpašumam 

Meklējam Ziemassvētku galveno egli!
SIA «Preiļu saimnieks» lūdz novada iedzīvotājiem izvērtēt savus meža īpa-

šumus. 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!

Ja Jums ir padomā piemērota egle, 
sazinieties ar SIA «Preiļu saimnieks» Komunālās nodaļas 

vadītāju Zentu Igolnieci pa tālr. 26438147.

Siltumenerģijas tarifs ir tikai viens no di-
viem komponentiem, kas veido ikmēneša

maksu par apkuri. Ļoti svarīgs nosacījums ir
siltumenerģijas patēriņš katrā mājā. Iepriekšē-
jās 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.

Kā samazināt 
apkures rēķinu
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SIA «Preiļu saimnieks» Komunālajai nodaļai 
rudens sezona aktīvs darba periods

Šogad visā Latvijā salīdzinoši agri iestājās rudens, kas līdzi
nesa pirmās salnas un izteiktu lapkriti. Līdz ar to SIA «Preiļu
saimnieks» ir uzsācis nobirušo lapu savākšanu. Lai šo darbu at-
vieglotu un padarītu racionālāku, tiek izmantots pagājušajā gadā
iegādātais lapu savācējs «Kohler VD440». Tas tiek piestiprināts
atkritumu vedējam, lai lapas uzreiz tiktu iesūktas kravas nodalī-
jumā un pēc tam aizgādātas uz lapu laukumu.

Agrāk lapu savākšana bija tikai roku darbs, bet nu jau otro gadu,
pateicoties iegādātajai tehnikai, šo procesu var veikt daudz operatīvāk
un ar mazāku darbinieku iesaisti. Sagrābtās lapu kaudzes jau tajā pašā
vai nākamajā dienā tiek aizvestas prom.

Jāņem vērā, ka lapu sūcējs ir paredzēts tikai lapām, nevis zariem,
dārza atkritumiem, lakstiem vai sadzīves atkritumiem, tāpēc aicinām
iedzīvotājus nemest sagrābtajās lapu kaudzēs zarus vai cita veida at-
kritumus, kas var apgrūtināt lapu sūcēja darbu.

Ik rudeni Preiļu kapsētās
notiek svecīšu vakari. Tā ir tra-
dīcija, ko visi, kam kāds tuvi-
nieks aizgājis aizsaulē, cenšas
ievērot. Tāpēc parasti uz šo
laiku kapsētas tiek īpaši rūpīgi
sakoptas. Aizgājēju kapavietas
kopj tuvinieki, savukārt par
kapsētu kopējo teritoriju rūpē-
jas SIA «Preiļu saimnieks» Ko-
munālā nodaļa – izpļauj zāli,
sakopj visas mazās taciņas, iz-
ved atkritumus.

Preiļu jaunajos kapos lielu
koku nav, tāpēc kopšana ir salī-
dzinoši vienkārša – zāle tiek no-
pļauta ar pļaujmašīnu, nelīdzenā-
kās vietas – ar trimmeri.

Sarežģītāka ir pilsētas kapu
kopšana, jo tajos aug daudz lielu

un vecu koku. To stāvoklim re-
gulāri tiek sekots līdzi, lai laikus
izzāģētu bīstamos un bojātos ko-
kus. Uz doto brīdi ir nozāģēti 
27 koki un līdz gada beigām ir
plānots nozāģēt vēl astoņus ko-
kus. Darbus veic speciālisti ar at-
tiecīgo ekipējumu un instrumen-
tiem, jo darbi kapsētās norit ļoti
sarežģītos apstākļos. Lai netiktu
sabojātas apkārt esošās kapu ko-
piņas, pieminekļi, apstādījumi 
un soliņi, koki tiek zāģēti pa da-
ļām. Pēc zāģēšanas darbiem SIA
«Preiļu saimnieks» teritoriju sa-
kopj.

Koki kapsētās tiek zāģēti, 
balstoties uz iedzīvotāju iesnie-
gumiem un saņemto Preiļu no-
vada domes saskaņojumu. Bojā-

tos kokus labāk nozāģēt laicīgi,
jo, kokiem nogāžoties vētras lai-
kā, zaudējumi ir daudz lielāki.

Lai kapsētas būtu tīras, cilvēki
tiek aicināti sagrābtās lapas un ci-
tus atkritumus nest uz tam pare-
dzētajiem atkritumu konteine-
riem.

Lai nerastos nevajadzīgi pār-
pratumi, aicinām ievērot kapsētu
uzturēšanas noteikumus, kuri no-
saka arī kapa vietas sakopšanu un
labiekārtošanu. Īpaši jāievēro:

• kapa vietas apstādījumi ne-
drīkst pārsniegt ierādītās kapa vie-
tas robežas;

• krūmi, kuri norobežo kapa-
vietu, nedrīkst būt augstāki par 
50 cm;

• kapavietas apmales, kas no-
robežo ierādīto kapavietu, ne-
drīkst pārsniegt 20 cm augstumu;
kapavietas nožogošanai aizliegts
izmantot neatbilstošus materiālus
(azbestcementa loksnes, skārdu,
ķieģeļus, plastmasas izstrādāju-
mus u.c.);

• atkritumi pēc kapa vietas
kopšanas pabeigšanas jānogādā
norādītajās atkritumu savākšanas
vietās vai uzstādītajos konteine-
ros; aizliegts veidot atkritumu
kaudzes kapsētā.

Sīkāk ar Preiļu novada domes
2010. gada saistošajiem noteiku-
miem Nr. 2010/10 «Preiļu novada
kapsētu uzturēšanas noteikumi»
var iepazīties www.preili.lv.

Kā novērojuši SIA «Preiļu
saimnieks» Komunālās nodaļas
darbinieki, iedzīvotāji ļoti aktīvi
un čakli kopj savu piederīgo ka-
pavietas. Un, pateicoties kopī-
gam darbam, Preiļu kapsētas ir
sakoptas.

Rudens darbi Preiļu kapsētās 

Atbilstoši 2016. gada 19. aprīļa Ministru kabineta noteikumu 
Nr. 238 «Ugunsdrošības noteikumi» 106. punktam SIA «Preiļu
saimnieks» Ūdensapgādes un kanalizācijas daļa līdz oktobra bei-
gām veic Preiļu pilsētas hidrantu pārbaudi, līdz ar to var tikt ie-
tekmēta ūdens kvalitāte. 

Atvainojamies par sagādātajām neērtībām! Lūdzam iedzīvotājus
būt saprotošiem!

Daudzdzīvokļu māja Saltupes ielā 5
ziemu sagaidīs zem jauna jumta
Šī gada vasarā Preiļos daudzdzīvokļu dzīvojamai mājai Salt-

upes ielā 5 tika nomainīts jumta segums. Vecais, savu laiku no-
kalpojušais jumts dzīvokļu īpašniekiem vasaras lietainajās un zie-
mas palu dienās sagādājis ne mazums raižu. Tādēļ nama dzīvokļu
īpašnieki un mājas vecākā Lilita Staškeviča vērsās pie sava ap-
saimniekotāja SIA «Preiļu saimnieks» ar lūgumu veikt jumta no-
maiņu. Remontdarbu laikā vecās, sadrupušās šīfera loksnes tika
nomainītas pret jaunām.

Saskaņā ar mājas dzīvokļu īpašnieku vairākuma lēmumu jumta
seguma nomaiņas izdevumi tiks segti palielinot apsaimniekošanas
maksu.

Dzīvokļos lietus laikā ūdens vairs neplūdīs, un mājas dzīvokļu īpaš -
nieki mierīgi var gaidīt ziemas iestāšanos.

Daudzdzīvokļu dzīvojamai mājai 
Daugavpils ielā 70

atjaunotas sānu fasādes
Noslēgušies fasādes remontdarbi Daugavpils ielā 70. Pēc dzī-

vokļu īpašnieku vairākuma lūguma tika atjaunotas daudzdzīvokļu
nama gala sienas, kas bija nosiltinātas aptuveni pirms 10 gadiem.
Nepievilcīgais izskats un lēnā fasādes sienu bojāeja veicināja šo
darbu norisi. Šobrīd darbi ir pabeigti, un sienas ir atguvušas savu
sākotnējo izskatu, kā arī ir paildzināts šo sienu turpmākais eks-
pluatācijas laiks. 

Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas iedzīvotāji un mājas vecākā ir
priecīgi par paveikto, kā rezultātā ir izveidojušies pozitīvi ap-
stākļi jaunu darbu plānošanai mājas konstruktīvo elementu uzlabo-
šanas jomā.

Rūsains – 
duļķains ūdens? 
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Dedzināt nedrīkst! Saskaņā ar Preiļu novada domes saistošajiem noteikumiem Nr.
2011/13 «Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Preiļu novadā» un Nr. 2012/04 «No-
teikumi par administratīvo atbildību Preiļu novadā», bioloģiski noārdāmos dārza atkri-
tumus, piemēram, nokaltušus zarus, koku lapas, augļu un dārzeņu atlikumus, Preiļu pil-
sētas teritorijā dedzināt nedrīkst. 

Ja šie noteikumi netiek ievēroti vai tiek pārkāpti, vainīgās personas tiek sauktas pie
administratīvās atbildības. Piemēram, par ugunskuru kurināšanu, ja tā radītie dūmi
traucē apkārtējos iedzīvotājus, tiek uzlikts naudas sods – līdz 70,00 euro; par ugunskuru
kurināšanu sabiedriskajos apstādījumos (izņemot ugunskuru kurināšanu tam paredzētajās
vietās) – uzliek naudas sodu no 10,00 euro līdz 75,00 euro.

Jāpiebilst, ka dedzināšanas rezultātā rodas arī ļoti kaitīgi dūmi, gaisā izdalās dažādas
toksiskas un kancerogēnas vielas, kas nosēžas turpat uz dārzā augošajiem dārzeņiem un
augļiem, kurus vēlāk paši apēdam. Cilvēks elpojot un ar uzturu uzņem šīs vielas, tās pa-
mazām uzkrājas organismā un var izraisīt vēzi, alerģiju, negatīvi ietekmēt nervu sistēmu
un imunitāti, turklāt sievietes šīs kaitīgās vielas nodod tālāk saviem pēcnācējiem. Lai
labāk degtu, nereti klāt vēl tiek piemests šis tas lieks un nevajadzīgs, kā sadzīves
atkritumi, kāda veca automašīnas riepa. Rezultātā rodas raiba aromu buķete, kas kaitē
ne vien dedzinātāja veselībai, bet jau visu apkārtējo iedzīvotāju veselībai.

Sadzīves atkritumu konteineros mest nedrīkst! Saskaņā ar atkritumu apsaimnie-
košanas likumu, koku lapas ir bioloģiski atkritumi, tātad tos nedrīkst mest citām atkritumu
grupām paredzētos konteineros, tajā skaitā publiskās vietās esošajos konteineros vai
dalīto atkritumu konteineros, kā arī vienkārši atstāt pie konteineriem, uz ielas, skvēros
un parkos.

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 mazāk bīstami
kā tos dedzināt.

Jāveido komposta kaudzes! Alternatīvs risinājums ir komposta kaudzes ierīkošana,
kas ir arī dabai visdraudzīgākais veids, kā atbrīvoties no bioloģiskajiem atkritumiem.
Ko tad īsti var izmantot kompostēšanas procesam? Būtība ir vienkārša – izmantojams ir
viss, kam ir augu izcelsme. Proti, tie ir dārzeņu, zaļumu un augļu atkritumi, tējas, kafijas
biezumi, ēdiena un produktu pārpalikumi, vecie istabas augi, grieztie ziedi, nezāles, no-
pļauta zāle, sīki zariņi un, protams, koku lapas.

SIA «Preiļu Saimnieks»Atkritumu apsaimniekošanas daļas vadītāja Vineta
Igolniece uzsver, ka nav neviena iemesla, lai novada teritorijā no atkritumiem at-
brīvotos, tos dedzinot vai nelegāli kaut kur izmetot, jo jebkurā laikā ikviens var
pieteikt atkritumu izvešanu. Vairāk informācijas, zvanot pa tālr. 29420721.

l MēNešA PADOMS

Latvijas Republikas Ministru kabineta apstip-
rinātie Ugunsdrošības noteikumi paredz, ka

cietā kurināmā apkures iekārtu dūmvadi jātīra ne
retāk kā divas reizes gadā – pirms apkures sezonas
sākuma (līdz 1. novembrim), kā arī vienu reizi ap-
kures sezonā (no 1. novembra līdz nākamā gada 
1. martam). Savukārt šķidrā kurināmā apkures ie-
kārtu ķieģeļu dūmvadi jātīra ne retāk kā reizi gadā,
ķieģeļu dūmvadi ar oderējumu un metāla dūm-
vadi – ne retāk kā reizi divos gados, ventilācijas ka-
nāli – ne retāk kā reizi trijos gados.

Visskaidrākā pazīme, ka skursteni nepieciešams tīrīt, ir tā dūmo-
šana un vilkmes samazināšanās.

Ja dūmvads netiek laikus iztīrīts, iespējama sodrēju pašaizdegšanās.
Zinātāji teic, ka skursteni iespējams iztīrīt arī ar vienkāršu tautas metodi –
apses malku. Apse degot rada ļoti stipru vilkmi, kas izstumj no skursteņa
pelnus. Apšu karstums ir sauss un stiprs, tajā izžūst un sadeg darvas
vielas, kas palikušas skurstenī pēc krāsns kurināšanas ar skujkoku malku
vai slapju malku (sausa malka ir vismaz divus gadus žāvēta).

Lai skurstenī neveidotos darvas sodrēji, var izmantot arī mūsdienās
ražotos speciālos ķīmiskos maisījumus. Tie ir pulverveida, un tos
ieber degošā krāsnī. Rezultātā darva kļūst sausa un nolobās. Taču tie
ir tikai palīglīdzekļi. Lai dūmvads būtu tīrs un drošs, bez skursteņ-
slauķa neiztikt. Sarakstu ar sertificētiem skursteņslauķiem visā Latvijā
var atrast šeit – www.skurstenslaukiem.lv.

26. septembra Preiļu novada domes sēdē 
tika apstiprināts jauns atkritumu 

apsaimniekošanas tarifs Preiļu novadā
No 2020. gada 1. janvāra maksa par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Preiļu novadā

būs 14,94euR/m3 bez PvN. Līdz šim atkritumu izvešanas maksa bija 13,19 EUR/m3 bez PVN.
Tarifa pieaugums ir saistīts ar grozījumiem Dabas resursu nodokļa likumā.
SIA «Preiļu saimnieks» jau iepriekš informēja par pakāpenisku dabas resursu nodokļa likmes pa-

augstināšanu atkritumu apglabāšanai poligonos, lai tādējādi samazinātu poligonos apglabājamo at-
kritumu apjomu un veicinātu atkritumu otrreizējo izmantošanu un pārstrādi.

SIA «Preiļu saimnieks» piedāvā
izvest bioloģiskos atkritumus!

Pakalpojums ir pieejams darba dienās
no plkst. 8:00 līdz 17:00.

Pakalpojuma maksu sastāda:
• bioloģiskos atkritumus pieņemam bez

maksas;
• traktortehnikas izmantošana – 30,00

EUR/h ar PVN (minimālā transporta izmantošanas
maksa ir 15,00 EUR ar PVN);

• viena strādnieka pakalpojumi (ja nepiecie-
šama palīdzība atkritumu iekraušanā) – 9,66
EUR/h ar PVN.

Pakalpojuma pieteikšanai lūgums
zvanīt uz tālr. 29420721

Būsim atbildīgi pret vidi, pret savu un līdzcilvēku labklājību
un veselību un ar nopietnību attieksimies pret pareizu atkritumu
apsaimniekošanu!

Kur likt dārza atkritumus?
Reizē ar sajūsmu par zelta rudeni, aktuāls kļūst jautājums, kur likt sagrābtās rudens lapas. Vai tās drīkst dedzināt? Vai dārza atkritumus drīkst mest pie

sadzīves atkritumiem? Un ko darīt tām mājsaimniecībām, kurām nav iespējas veidot komposta kaudzes?

Preiļu novadā noslēdzies
SIA «Eco Baltia vide» un Lat-
vijas Zaļā punkta sadarbībā ar
partneriem rīkotais Vislatvi-
jas «Stikla šķiratlons», kura
laikā no iedzīvotājiem viņu dzī-
vesvietās pieņēma izlietoto un
nevajadzīgo stikla iepakoju-
mu. Preiļu novadā Vislatvijas
«Stikla šķiratlonam» pieteicās
12 mājsaimniecības, kuras sa-
šķirojušas un pārstrādei node-
vušas 4,26 tonnas stikla atkri-
tumu – dažādas nevajadzīgās
pudeles un burkas.

Katrā pašvaldībā, kas pieda-
lās «Stikla šķiratlonā», starp ak-
cijai pieteiktajām adresēm tiek
izlozētas veikalu «top!» dāvanu
kartes 20 eiro vērtībā. 

Savukārt dāvanu karti 30 eiro
vērtībā, saņem tas dalībnieks,
kurš konkrētajā pašvaldībā ir sa-

šķirojis un nodevis visvairāk
stikla pudeļu un burku (kg).
Stikla taras izvešanas laikā arī
Preiļu novadā visas pieteiktās ad-
reses tika automātiski reģistrētas
dalībai loterijā.

Vislielāko daudzumu, proti,
aptuveni 731 kg tukšās taras, sa-
šķiroja un akcijas ietvaros no-
deva Raisa no Preiļu pagasta,
kura saņems veikalu «top!» dā-
vanu karti 30 eiro vērtībā.

Savukārt veikalu «top!» dā-
vanu kartes 20 eiro vērtībā iz-
lozes rezultātā saņems Bonifācijs
no Pelēču pagasta un Dace no Aiz-
kalnes pagasta. Ar dāvanu karšu
saņēmējiem sazināsimies indivi-
duāli.

SIA «Eco Baltia vide», AS
«Latvijas Zaļais punkts» un
veikali «top!» pateicas Preiļu no-
vada pašvaldībai un iedzīvotā-

jiem par aktīvo dalību projektā
un kopīgi paveiktajiem zaļajiem
darbiem tīrākai Latvijai.

Projektā visa gada garumā ir
aicināta piedalīties ikviena Lat-
vijas pašvaldība, lai tās iedzīvo-
tāji varētu pieteikt bez maksas
stikla taras savākšanu savā ad-
resē, ko veiks SIA «Eco Baltia
vide». Savu dalību Vislatvijas
«Stikla šķiratlonā» pieteikušas
jau 34 pašvaldības: Garkalne,
Ādaži, Tērvete, Vecumnieki, Sa-
laspils, Sigulda, Bauska, Olaine,
Babīte, Lielvārde, Jēkabpils,
Krustpils, Līvāni, Saldus, Bro-
cēni, Ludza, Durbe, Madona,
Riebiņi, Rēzekne, Rēzeknes no-
vads, Kārsava, Cibla, Viļāni, Kul-
dīga, Skrunda, Amata, Auce,
Mālpils, Preiļi, Viesīte, Alsunga,
Daugavpils novads un Ventspils
novads.

Preiļu novadā «Stikla šķiratlonā» 
sašķirotas 4,26 tonnas stikla 
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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. 

Turpmākā izaicinājuma norises gaitā tā
dalībnieki uzskaitīs nedēļas laikā radītos
atkritumu apjomus, izvērtēs to ietekmi uz
vidi un izstrādās plānus, kā un kādus at-
kritumus iespējams neradīt. Izstrādātos plā-
nus komandas centīsies ieviest ikdienā, iz-
vērtējot tā efektivitāti un aprakstot rezul-
tātus. Izaicinājuma noslēgumā komandas
dalīsies ar galvenajiem secinājumiem un
ieteikumiem video formātā, kas būs ska-
tāmi projekta vietnē www.tirailatvijai.lv.

«Izaicinājumam atsaucies pārsteidzoši
liels dalībnieku skaits,» par projekta sa-
sniegumiem priecājas tā autore Valsts Iz-
glītības satura centra pārstāve Inese Lie-
piņa, norādot, ka organizatori tic, ka šis
būs tikai pirmais no komandu dalībnieku
spertajiem soļiem tīrākas vides labā. «Iz-
aicinājums ir sācies visiem, jo patiesais re-
zultāts būs – ar iegūtajiem video ieteiku-
miem un stāstiem iedvesmot visu Latviju
izaicināt sevi pārmaiņām,» norāda I. Lie-
piņa.

«Lai izpildītu Eiropas Parlamenta iz-
strādātās direktīvas prasības atkritumu ap-
saimniekošanas jomā, esam spiesti radikāli
mainīt ne tikai atkritumu apsaimniekošanas
sistēmas būtību, uzlabojot otrreizējo izej-
vielu dalītu vākšanu un pārstrādi Latvijā,
bet arī pilnībā mainīt iedzīvotāju domāšanu
un ikdienas paradumus, ievērojami sama-
zinot ikdienā radīto atkritumu apjomu,»
skaidro projekta līdzorganizatore, «Zaļā
josta» pārstāve Laima Kubliņa. «Tāpēc ce-
ram, ka izaicinājums «Atkritumiem NĒ»
kļūs par uzskatāmu pierādījumu, ka ikviens
no mums ir spējīgs uzlabot savu dzīvi un
atteikties no lieku iepakojuma materiālu
lietošanas, ievērojami mazinot mājsaim-
niecības radīto sadzīves atkritumu dau-
dzumu,» norāda L. Kubliņa.

Izaicinājumu organizē Valsts izglītības
satura centrs un «Zaļā josta» ar beziepa-
kojuma veikalu «Burka», «Turza», «Ze-
mes draugs», «Ber un Sver», «Ieber.lv» at-
balstu.

59 komandas no visas Latvijas
apņēmušās mainīt ikdienas

paradumus, samazinot radīto
atkritumu apjomu

Katru pavasari ugunsdzēsēji glābēji
ik dienas steidzas dzēst vairākus

desmitus kūlas ugunsgrēku, kuros ne tikai
nodeg vairāki tūkstoši hektāru Latvijas te-
ritorijas, bet arī cieš un pat iet bojā cilvēki.
Šogad kūlas ugunsgrēkos gāja bojā viens
cilvēks, bet cieta 11! Lai pasargātu sevi un
savu īpašumu, kā arī mazinātu kūlas
ugunsgrēku skaitu, Valsts ugunsdzēsības
un glābšanas dienests (VUGD) aicina ie-
dzīvotājus un pašvaldības savlaicīgi sakopt
sev piederošās teritorijas jau rudenī, lai pa-
vasarī nebūtu kūlas, kam degt!

Šā gada kūlas statistika bija īpaši drama -
tiska, jo tika reģistrēts pēdējos četros gados
lielākais kūlas ugunsgrēku skaits – 2769 un
tika iznīcinātas 130 ēkas/būves un viens trans-
portlīdzeklis, kas ir par apmēram 100 ēkām
vairāk nekā citus gadus. Kopējā pēdējo gadu
statistika par kūlas ugunsgrēkiem Latvijā ir

pieejama šeit: www.vugd.gov.lv/files/projekti/
Kula_2012_2018.pdf  

VUDG novērojumi liecina, ka pavasaros
cīņa ar kūlas ugunsgrēkiem ir jau cīņa ar se-
kām, jo, ja rudenī lauki, piemājas teri torijas
un ceļa malas ir sakoptas un zāle no pļauta, tad
pavasarī nav kūlas, kurai degt! Ņemot vērā,
ka daļu no gaidāmajām brīvdienām meteoro-
logi sola saulainas un bez nokrišņiem, VUGD
aicina izmantot šo laiku, lai sakoptu vidi savai
un citu drošībai.

Līdztekus, lai samazinātu kūlas ugunsgrēku
skaitu, iedzīvotājiem nepieciešams apzināties
savas rīcības iespējamās sekas – cietušus un
bojā gājušus cilvēkus un dzīvniekus, nodegu-
šas ēkas un automašīnas. Savukārt pašvaldī-
bām iesakām ne tikai sakopt teritorijas rudenī,
bet arī to saistošajos noteikumos iedzīvotājiem
noteikt pienākumus teritoriju sakopšanai, kā
arī kontrolēt šo nosacījumu izpildi.

Ministru kabineta 2016. gada 19. aprīļa
noteikumi Nr.238 «Ugunsdrošības noteikumi»
nosaka, ka ikvienas personas pienākums ir
nepieļaut ugunsgrēka izcelšanos vai darbības,
kas var izraisīt ugunsgrēku. Noteikumu
28.punkts paredz, ka atbildīgajai personai ir
jāveic pasākumi, lai teritorijā nenotiktu kūlas
vai zāles degšana. VUGD atgādina, ka saskaņā
ar Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa
51.pan ta otro daļu, par zemes apsaimniekoša-
nas pasākumu neizpildīšanu un zāles nenop-
ļaušanu, lai novērstu kūlas veidošanos, fizis-
kas personas var tikt sodītas ar simt četrdesmit
līdz septiņsimt eiro lielu naudas sodu, savukārt
juridiskas personas ar septiņsimt līdz divtūks-
toš deviņsimt eiro lielu sodu.

Inta Palkavniece
VUGD Prevencijas un sabiedrības

informēšanas nodaļa
Tel. 67075871, prese@vugd.gov.lv

vuGD atgādina: lai pavasarī nedegtu kūla, rudenī jāsakopj savs īpašums!

Iedzīvotāju ievērībai!
Nolietotās sadzīves elektronikas no-

došanas punkts, kas iepriekš atradās Me-
hanizatoru ielā 1, tiek pārcelts uz SIA
«Preiļu saimnieks» Atkritumu šķirošanas
laukumu – Rīgas ielā 4, Preiļos!

Darba laiks:

Bez maksas pieņem:
• kartonu un makulatūru;
• izskalotas tetrapakas;
• pudeļu stiklu;
• plastmasas iepakojumu (PET pude-

les, polietilēna plēves un maisiņus) un cie-
tās plastmasas (HDPE) iepakojumu (šam-
pūna pudeles, kanniņas u.c.)

• lauksaimniecībā izmantotās ruļļu plēves;
• skārdenes un metāla bundžas;
• luminiscētās lampas (dienasgaismas

spuldzes);
• neizjauktas nolietotās sadzīves elek-

triskās un elektroniskās iekārtas (ledus-
skapjus, televizorus, datorus u.c.)

Izmantojiet iespēju bez maksas un vi-
dei draudzīgā veidā atbrīvoties no atkār-
totai pārstrādei derīgiem sadzīves atkritu-
miem!

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

Valsts izglītības satura centra un «Zaļā josta» izsludinātajā
izaicinājumā skolēniem «Atkritumiem NĒ» ir pieteikušās

59 komandas no visas Latvijas, kas ir apņēmušās mainīt ikdienas
paradumus tīrākas vides labā. Izaicinājuma «Atkritumiem NĒ»
dalībniekiem ir uzdevums mēneša laikā mainīt savus un savas ģi-
menes ikdienas paradumus, cenšoties maksimāli samazināt radīto
atkritumu apjomu. Izaicinājums balstīts uz bezatkritumu dzīves-
veida filozofiju, aktualizējot dažādus veidus, kā dzīvot videi drau-
dzīgāk, samazinot patērēto resursu apjomu un radīto atkritumu
daudzumu.


