
SI A «PrE Iļu SAIm nIEkS» InformATīvAIS IZDEvumS                                                           WWW.PREILUSAIMNIEKS.LV

2016. GADA  jAnvĀrIS nr. 1 (91)

1

Gaidām pieteikumus Ēnu dienai 10. februārī
Šāgada 10. februārī, Ēnu dienā, piedāvājam ieinteresētiem

jauniešiem ēnot SIA «Preiļu saimnieks» speciālistus siltu-
mapgādē, ūdensapgādē, atkritumu apsaimniekošanā, kā arī
SIA «Preiļu saimnieks» valdes priekšsēdētāju. 

Ēnu dienai jāpiesakās enudiena.lv vai arī sūtot e-vēstuli uz:
inese.snepste@preili.lv.

SIA «Preiļu saimnieks» tur-
pina klaiņojošo un bezsaim -
nieka kaķu sterilizāciju Preiļu
pilsētā ar mērķi humāni sa -
mazināt bezsaimnieka kaķu
skaitu pilsētā, informē Komu-
nālās nodaļas vadī tāja Zenta
Igolniece. 

Klaiņojošo kaķu sterilizācija
tika sākta pagājušā gada rudenī.
Kā norāda Preiļu novada domes
priekšsēdētāja Maruta Plivda,
bez saimnieka kaķu sterilizācija
sevi attaisno un tiks atvēlēti lī -
dzek ļi tās turpināšanai arī šogad.
Patlaban gan aukstā laika dēļ ka -
ķu sterilizācija ir īslaicīgi pārtrauk -
ta, jo kaķiem bez pastāvīgas sil -

tas pajumtes liels sals var traucēt
pēcoperācijas atveseļošanos. 

SIA «Preiļu saimnieks» veic
kaķu ķeršanu, kā arī nodrošina
pieskatīšanu vairākas dienas pēc
sterilizācijas, līdz pilnībā beigusies
nar kozes iedarbība. Pēc tam kaķi
tiek palaisti brīvībā tieši tajā pa -
šā vietā, kur tika saķerti, tāpēc ka
pazīstamā vidē viņiem ir vieglāk
izdzīvot. Sterilizētie kaķi tiek ie-
zīmēti, lai netiktu saķerti vēlreiz.
Nepieradinātus, mežonīgus kaķus
nav viegli noķert, un šajā darbā
SIA «Preiļu saimnieks» darbi-
niekiem nu jau ir zināma pieredze,
kas ļauj strādāt arvien raitāk.

Noķerto kaķu sterilizāciju veic

sertificēts veterinārārsts Andris
Pastars. Viņš pasvītro, ka jau tu -
vākā nākotnē būs redzams iegu-
vums no kaķu sterilizācijas – klai -
ņojošu kaķu pilsētā būs kļuvis
mazāk. 

Bezsaimnieka kaķiem sterili-
zācijas norise rada lielāku stresu,
jo nav saimnieka klātbūtnes, kas
palīdzētu stresu mazināt. Tādēļ
cil vē ki, kuri kaķus baro, varētu
arī palīdzēt viņus noķert, jo ne-
pazīstami cilvēki dzīvniekiem ra -
da lielāku stresu. Iedzīvotāji par
bez saimnieka kaķiem var ziņot
SIA «Preiļu saimnieks» Komunā -
lās nodaļas vadītājai Zentai Igol-
niecei pa tālruni 26438147.

ŠA jĀ nu mu rĀ LASIET:
‚ apkures maksājumi decembra norēķinu periodā;
‚ kā veidojas maksa par apsaimniekošanu;
‚ notikušas iedzīvotāju sapulces;
‚ aizvadītais gads Atkritumu apsaimniekošanas daļā.

19. janvārī Preiļu novada
paš valdības pārstāvji apmeklēja
De menes atkritumu poligonu
«Cinīši», lai izvērtētu atkritumu
ap saimniekošanas jomas attīs-
tības tendences.

Preiļu novada domes priekš-
sēdētāju Marutu Plivdu, izpild -
direktoru Vladimiru Ivanovu,
Tehniskās daļas vecāko speciālis -
tu Anatoliju Petrovu, domes de -
pu tātus, pagastu vadītājus, SIA
«Preiļu saimnieks» valdes priekš-
sēdētāju Jāni Mūrnieku, Preiļu
Valsts ģimnāzijas vides pētniekus
SIA «AADSO» valdes loceklis
Aivars Pudāns iepazīstināja ar
atkritumu apglabāšanas poligo na
«Cinīši» darbu. Sabiedrisko pa-
kalpojumu regulēšanas komisija
ir apstiprinājusi atkritumu ap -
glabāšanas tarifu poligonā «Ci -
nīši»: 20,28 eiro par katru tonnu,
bet papildus tam ir jāmaksā dabas
resursu nodoklis 12 eiro par ton -
nu plus PVN 21 %. Tātad šobrīd
SIA «Preiļu saimnieks» maksā
39,06 eiro par katru uz poligonu
aizvesto atkritumu tonnu. Aivars
Pudāns norāda, ka tuvākā nākotnē
poligonā «Cinīši» atkritumu ap-
glabāšanas tarifu nav plānots pa-
lielināt. Taču atkritumu radītājiem,
tas ir, ikvienam no mums, jārēķi-
nās, ka atkritumu apsaimnieko-
šanas izmaksas augs, palielinoties
dabas resursu nodokļa likmei.
Valdībā tiek plānots, ka no šāgada
1. jūlija dabas resursu nodoklis
tiks palielināts līdz 22 eiro par
tonnu, bet Vides aizsardzības un
reģionālās attīstības ministrijā
tiek izstrādāts likumprojekts par
šī nodokļa palielināšanu līdz 40
eiro par tonnu līdz 2020. gadam. 

Uz poligonu aizvestie atkritu -
mi jau tagad izmaksā dārgi, un
nākotnē šīs izmaksas būs vēl lie-
lākas, pieaugot dabas resursu no-
doklim. Vienīgā izeja, kā atkritumu
apsaimniekošanas izmaksas sa-

glabāt vismaz šābrīža līmenī ir
atkritumu šķirošana, jo sašķirotie
atkritumi nav jāved uz poligonu
un par tiem nav jāmaksā deponē-
šanas maksa. Atkritumu šķirošanai
ar steigu ir jākļūst par primāro
atkritumu apsaimniekošanas sta -
diju – no visiem sadzīves atkritu-
miem vispirms ir jāatdala otrrei-
zējai pārstrādei derīgie, tādā veidā
maksimāli samazinot poligonā
apglabājamo atkritumu daudzumu
un attiecīgi arī izmaksas. Turklāt
Eiropas Savienības mērķis ir kļūt
par «pārstrādājošu sabiedrību»,
kas izvairās radīt atkritumus un
izmanto tos kā resursu. Dalībval-
stīm līdz 2020. gadam būs jāpa -
nāk, ka 50 % sadzīves atkritumu
tiek pārstrādāti. Tas nozīmē, ka
šķirošanai būs jākļūst par pašsa-
protamu mūsu ikdienas ieradu-
mu.

SIA «AADSO» sadzīves at-
kritumu apglabāšanas poligons
«Cinīši» Daugavpils novada De-
menes pagastā strādā no 2008.
gada. Poligons izbūvēts atbilstoši
mūsdienu vides aizsardzības pra-

sībām. Tā pamats izklāts ar spe -
ciālu plēvi, lai infiltrāts no atkri-
tumiem nepiesārņotu grunts-
ūdeņus, kuri tiek savākti un no -
nāk ūdens attīrīšanas iekārtās.
Lai, atkritumiem pūstot, radusies
metāna gāze nepiesārņotu atmos-
fēru, tā nonāk gāzes savākšanas
iekārtās. Plānos ietilpst izbūvēt
koģenerācijas staciju, lai no uz-
krātās gāzes ražotu elektroenerģiju.
Pērn poligonā atklāta jaudīga at-
kritumu šķirošanas līnija.

Latvijā atkritumu apsaimnie-
košana vairāku gadu laikā ir
mērķtiecīgi sakārtota, slēdzot ap
800 mazo izgāztuvju un izveidojot
11 vides aizsardzības prasībām
atbilstošus atkritumu apglabāša -
nas poligonus.  Preiļu novads ie-
tilpst Dienvidlatgales atkritumu
apsaimniekošanas reģionā, tādēļ
savāktos sadzīves atkritumus SIA
«Preiļu saimnieks» nogādā poli-
gonā «Cinīši». No Dienvidlatgales
pašvaldībām šeit tiek apglabātas
50 tūkstoši atkritumu tonnu gadā,
un «Cinīši» ir otrs lielākais poli-
gons Latvijā aiz Getliņiem.

Šķirošana ir vienīgā iespēja samazināt
izmaksas par atkritumu apsaimniekošanu

Attēlā no kreisās – SIA «AADSO» valdes loceklis Aivars Pudāns, Preiļu
novada domes izpilddirektors Vladimirs Ivanovs, domes deputāts Juris Erts
un SIA «Preiļu saimnieks» valdes priekšsēdētājs Jānis Mūrnieks

Ziema janvārī atnesusi noturīgu salu un sniegu, tāpēc viena
no svarīgākajām SIA «Preiļu saimnieks» Komunālās nodaļas
rūpēm ir ielu un gājēju celiņu tīrīšana.

SIA «Preiļu saimnieks» Komunālās nodaļas kompetencē ietilpst
sniega tīrīšana no ielām (izņemot tranzītielas), gājēju celiņiem, auto -
mašīnu stāvlaukumiem un arī no dzīvojamo mikrorajonu iekškvartā liem.

SIA «Preiļu saimnieks» Komunālās nodaļas vadītāja Zenta Igolnie -
ce nepārtraukti seko līdzi laika apstākļu izmaiņām, lai nepieciešamības
gadījumā dotu rīkojumu sākt darbu: «Sniegu cenšamies notīrīt, lai, no
rīta ejot uz darbu, būtu tīri trotuāri. Ja no rīta stipri snieg, mēs nogai -
dām, kamēr snigšana mazinās. Citādi mūsu darbam nebūtu nozīmes, bū -
tu jātīra divreiz, un cilvēki teiktu, ka nav tīrīts vispār.» Pilsētā sniega
tīrīšana tiek veikta ar traktortehniku. Salīdzinot ar roku darbu, meha -
nizēti sniega tīrīšanas procesu var paveikt daudz ātrāk un kvalitatīvāk.

Daudzdzīvokļu dzīvojamo māju piebraucamo ceļu un iekšpagalmu
tīrīšanu apgrūtina tur novietotās automašīnas, kuras ziemā to
īpašnieki izmanto reti. Pamestie spēkrati traucē citiem autovadītājiem
un sniega tīrīšanas tehnikai. Tādēļ aicinām autovadītājus būt sapro -
tošiem un sniega tīrīšanas laikā atbrīvot stāvlaukumus – jo rūpīgāk
notīrīts sniegs, jo vieglāk pašiem autovadītājiem. Tāpat autovadītāji
pašu ērtībām tiek aicināti, tīrot uz automašīnām sasnigušo sniegu,
neveidot kaudzes uz braucamās daļas. 

Ziema priecē, 
ja ielas tīras

Preiļos turpinās bezsaimnieka kaķu sterilizācija

Pēc sterilizācijas kaķi turpina dzīvot savā ierastajā vidē, jo tiek palaisti
atpakaļ tajā pašā vietā, kur tika saķerti. Attēlā – sterilizētie kaķi tiek palaisti
brīvībā pie daudzdzīvokļu mājas Pils ielā 12a. Šos kaķus palīdzēja saķert
mājas vecākā Tatjana Šahurska.
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Saimnieka Vârds

vidējā maksa 
par siltumenerģiju –

1,131 Eur/m2

SIA «Preiļu saimnieks» Sil-
tuma un ūdensapgādes nodaļas
vadītājs Vladimirs Haritonovs
informē, ka vidējā maksa par ap-
kurināmās platības vienu kvad-
rātmetru iedzīvotājiem, kuri sil-
tumenerģiju saņem no Liepu,
Celt nieku un Pils ielu katlumājām,
decembrī ir 1,131 EUR/m2 ar PVN,
bet siera rūpnīcas mikrorajona
iedzī votājiem 1,21 EUR/m2 ar
PVN. Ja apskatām katras katlu-
mājas apkalpojošās teritorijas at-
sevišķi, tad vidējā maksa par ap -
kuri decembrī ir šāda: Liepu ielas
katlumāja – 1,067 EUR/m2, Pils
ielas katlumāja – 1,425 EUR/m2,
Celtnieku ielas katlumāja – 1,25
EUR/m2 ar PVN. 

Siltumenerģijas 
patēriņš pieaug

Maksa par viena kvadrātmetra
apkuri dažādās mājās atšķiras, jo
tā atkarīga ne tikai siltumenerģijas
tarifa, bet arī no siltumenerģijas pa -
tēriņa, ko ietekmē gan āra gaisa
temperatūra, gan mājas tehniskais
stāvoklis un iedzīvotāju paradumi.
Decembra norēķinu periodā ap-
kurei Preiļos patērēts par 18,4 %
vairāk siltumenerģijas nekā no-
vembra norēķinu periodā, un, sa-
līdzinot ar novembra norēķinu
periodu, vidējā maksa par apku-
rināmās platības kvadrātmetru ir
par 17,6 % lielāka.

Decembra norēķinu periods
par apkuri bija 31 diena (no
27.11.2015. līdz 27.12.2015.). Ša -
jā periodā vidējā diennakts gai sa

temperatūra bija plus 3,13 Celsija
grādi – tātad temperatūra bija par
plus 5,48 Celsija grādiem siltāka
nekā 2014. gada decembra norē-
ķinu periodā (skat. tabulu).

Siltāka gaisa temperatūra ir
viens no galvenajiem faktoriem,
kādēļ vidējā maksa par apkuri
2015. gada decembrī ir par 27,7%
zemāka ne kā tā bija gadu ie-
priekš. 

Apkures maksa 
siltinātās mājās

Par apkuri vismazāk maksā re -
novēto māju iedzīvotāji, taču

maksājumi par apkuri ir zemāki
arī tajās mājās, kurās, lai dārgo
siltumu nelaistu vējā, iedzīvotāji
kopā ar māju vecākajiem veikuši
dažādus siltumenerģijas taupī -
šanas pasākumus, sakārtojot ēku
durvis un logus, noblīvējot bēniņu
lūkas, iestiklojot pagraba logus
un atbilstoši ieregulējot siltum-
mezglus. Taupīga patērētāju at-
tieksme pret siltumenerģijas pa-
tēriņu pozitīvi atspoguļojas ikmē -
neša rēķinos. SIA «Preiļu saim-
nieks», izprotot iedzīvotāju ma-
teriālās iespējas, pateicas visiem
klientiem, kuri lai kus veic komu-
nālos maksājumus!

Siltuma maksājumi daudzdzīvokļu
mājās decembrī Preiļos

Nelegāla atkritumu izmešana
pie dalīti vākto atkritumu lau-
kumiem un kaudžu veidošana
dažādās pilsētas vietās ir aktuā -
la problēma, par to vairākkārt
esam vēstījuši. SIA «Preiļu saim -
 nieks» Atkritumu apsaimnieko -
šanas daļa atzīst – cīņā ar nele-
gālu atkritumu izmešanu pie
dalīti vākto atkritumu lauku-
miem ļoti svarīga ir visas sa-
biedrības iesaistīšanās. Nesan-
kcionēta atkritumu izmešana
ir negodīga attieksme pret tiem,
kuri rīkojas atbildīgi un piesaka
traktortehniku.

Janvāra vidū kāds iedzīvotājs
iesūtīja fotogrāfijas, kurās nepār-
protami redzams, kā vienā no
Celtnieku ielas mikrorajona dalīti

vākto atkritumu punktiem tiek
atstāti būvgruži (skat. iedzīvotāja
uzņemto attēlu). Fotogrāfijas, ku -
rās redzams arī automašīnas nu-
murs, ir nodotas Pašvaldības po-
licijai, lai noskaidrotu un sauktu
pie atbildības vainīgo.

Parastie sadzīves atkritumu
konteineri ir paredzēti tikai un
vienīgi ikdienas atkritumiem, bet
tajos kategoriski aizliegts mest
būvgružus, jo tā var sabojāt at-
kritumu izvešanas mašīnas. Tādēļ
būvgružu izvešanai SIA «Preiļu
saimnieks» piedāvā 8m3 kontei -
neru nomu, bet mazākam dau-
dzumam citu piemērotu traktor-
tehniku. Lie la daļa iedzīvotāju to
ir sapratuši un rīkojas atbildīgi,
bet par nožēlu jāteic, ka joprojām

atrodas arī tādi, kas no remonta
atkritumiem vai vecām mēbelēm
cenšas atbrīvoties pa kluso, kā
nu māk. 

SIA «Preiļu saimnieks» At-
kritumu apsaimniekošanas daļa
ar katru klientu strādā indivi -
duāli, jebkuram ar atkritumu ap-
saimniekošanu saistītam jautāju-
mam tiek rasts klientam piemē-
rotākais risinājums, tādēļ atliek
vien paust izbrīnu, kādēļ cilvēki
dažkārt izvēlas rīkoties pretēji vis -
pārpieņemtām normām.

Atkritumu apsaimniekošanas
daļa pateicas ikvienam, kurš pret
atkritumu apsaimniekošanu pats
attiecas ar nopietnību, mudina uz
to savus līdzcilvēkus un vēršas pret
nelegālu atkritumu izmešanu!

*renovētās mājas

18. janvārī kultūras nama lielajā zālē Preiļu novada dome aici -
nāja iedzīvotājus uz tikšanos ar domes deputātiem, iestāžu un daļu
vadītājiem, lai iepazīstinātu ar paveikto šajā gadā, plāno tājiem
nākamā gada darbiem un uzklausītu iedzīvotāju priekšlikumus.

SIA «Preiļu saimnieks» valdes priekšsēdētājs Jānis Mūrnieks
iepazīstināja ar sabiedrības darbu aizvadītajā gadā: «SIA «Preiļu
saimnieks» ir nodrošinājusi pakalpojumus pilnā apmērā, un visiem
Preiļu iedzīvotājiem ir pieejams pilns komunālo pakalpojumu klāsts.
Esam viens no lielākajiem uzņēmumiem Preiļos, nodarbinām ap 150
vietējo iedzīvotāju. SIA «Preiļu saimnieks» ir viens no lielākajiem
nodokļu maksātājiem Preiļos. 

Runājot par mūsu nozarēm, viena no lielākajām ir siltumapgāde.
Otro gadu strādājam ar samazinātu siltumenerģijas tarifu, un šobrīd
nav plānā tarifa maiņa vai paaugstinājums. Nosiltinātās mājas par
apkuri maksā mazāk, un tas ir iedzīvotāju un viņu neatlaidības
nopelns. Nākamajā plānošanas periodā arī pārējām daudzdzīvokļu
mājām būtu jādomā par siltināšanu. 

Ūdensapgādes nozarē 2015. gads nebija lielo projektu gads, bet šī
pakalpojuma sfērā visas iekārtas šobrīd strādā. Veiksmīgi strādā arī
Komunālā nodaļa, to var redzēt visā pilsētā. Maijā notika, manu prāt,
ļoti veiksmīga koku stādīšanas akcija parkā, cilvēki bija atsau cīgi,
droši vien šādas akcijas tiks turpinātas. 

Runājot par Remontu un celtniecības daļu, ļoti daudzās mājās,
kur iedzīvotāji ir spējuši vienoties par remontdarbu veikšanas nepie-
ciešamību, ir veikti kāpņu telpu kosmētiskie remonti, arī citi
nepieciešamie darbi, kas saistīti ar māju labiekārtošanu. SIA «Preiļu
saimnieks» viesnīca patlaban darbojas un pagājušajā gadā uzņēma
diezgan lielu skaitu viesu. 

Atkritumu saimniecībā veiksmīgi notiek šķirošana, otrreizējai
pārstrādei esam nodevuši 105 tonnas dažādu atkritumu — sašķiroti ir
4,79 % atkritumu. Var jautāt, kāpēc tik maz, bet mēs strādājam arī
Vārkavas novadā, kur šķirošana vēl nav tik attīstīta. Šķirošanā ir
nopelns ne tikai mūsu darbiniekiem Atkritumu šķirošanas laukumā,
bet arī katram iedzīvotājam, kurš šķiro mājās.

Lai mums visiem veiksmīga sadarbība arī šajā gadā!»

Tikšanās ar iedzīvotājiem

notiek dzīvokļa īpašuma 
n. rancāna ielā 4-25 elektroniskā izsole
Latgales apgabaltiesas iecirkņa Nr. 27 zvērināta tiesu izpil -

dītāja Žanna Osipova, prakses vieta Raiņa bulvāris 3–1, Preiļi,
rīko pirmo izsoli nekustamajam īpašumam – dzīvokļa īpašums
Nr. 25 kopplatībā 29,84 m2 ar kadastra Nr. 7601 900 0552 un pie
dzīvokļa īpašuma piederošā kopīpašuma 2984/128377 domājamā
daļa no daudzdzīvokļu mājas, pēc adreses Nikodema Rancāna
iela 4-25, Preiļi, kas reģistrēts Preiļu pilsētas Zemesgrāmatas no-
dalījumā Nr. 4271 25. 

Īpašuma izsoles sākumcena 1800,00 EUR. Izsoles solis –
100,00 EUR. 

Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli.
Pēc kārtas tā ir pirmā izsole. Izsoles sākuma datums ir 2016.
gada 1. februārī plkst. 10.00 un izsoles noslēguma datums 2016.
gada 2. martā plkst. 10.00. 

Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz 2016. gada 21. feb -
ruārim jāiemaksā nodrošinājums 180,00 EUR tiesu izpildītājas de -
pozīta kontā: Saņēmējs: zvērināta tiesu izpildī tāja Žanna Osi -
pova, reģ. nr. 25077712171, konta nr.: LV43TREL9199089001000,
saņēmējbanka: Valsts Kase, kods TRELLV22, un jālūdz tiesu iz-
pildītāju autorizēt tās dalībai izsolē. 

Informācija pa tālruni 29183199.  
Izsoles norises noteikumi: 

https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi

Pagājušā gada decembrī AS «Latvijas Gāze» noteiktā dabas gāzes tirdzniecības cena ir 206,32
EUR par tūkstoš kubikmetriem gāzes, un atbilstoši Sabiedrisko pakalpojumu regulatora
lēmumam pie šādas dabas gāzes cenas kopējais siltumenerģijas tarifs Preiļos ir 54,40 EUR/MWh
(bez PVN).

Cīņā pret
atkritumu
kaudžu 
veidotājiem
iesaistās
sabiedrība

notiek dzīvokļa īpašuma 
A. upīša ielā 3-60 elektroniskā izsole

Latgales apgabaltiesas 29. iecirkņa zvērināta tiesu izpildītāja
Lilija Solovjova, prakses vieta Atbrīvošanas alejā 93a, Rēzeknē,
pārdod otrajā izsolē nekustamo īpašumu Andreja Upīša ielā 3-60,
Preiļos, Preiļu novadā,  ar kadastra Nr. 7601 900 2120.      

Nekustamais īpašums sastāv no dzīvokļa īpašuma  kopplatībā
36,8 m2, pie dzīvokļa īpašuma 368/26602  piederošā kopīpašuma
domājamā daļa no daudzdzīvokļu mājas, zemes (kad. Nr. 7601
006 1930).  

Nekustamā īpašuma piespiedu pārdošanas vērtība ir EUR
2000,00 un izsoles sākumcena  EUR  1500,00. Izsoles solis EUR
100,00. 

Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli.
Personām, kuras vēlas piedalīties nekustamā īpašuma 2. izsolē,
jāiemaksā līdz 2016. gada 10. februārim ZTI  L. Solovjovas reģ.
Nr. 08046611453, depozītu kontā  LV69TREL9199104001000
Valsts kase, kods TRELLV22, nodrošinājums 10 % apmērā no
nekustamā īpašuma sākumcenas, t.i., EUR 200,00, un jālūdz
tiesu izpildītāju autorizēt tās dalībai izsolē. 

Izsoles sākuma datums – 2016. gada 21. janvārī plkst. 10.00.
Iz so les noslēguma datums un laiks – 2016. gada 22. februārī
plkst.10.00.   

Tālr. uzziņām  64624889, 26111586.  
Izsoles norises noteikumi: 

https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi 
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Dzīvokļa īpašnieks ir atbil -
dīgs ne tikai par savu dzīvokli,
bet arī par māju kopumā. Šā-
gada 13. janvārī Mehanizatoru
ielas 6b mājas dzīvokļu īpašnieki
Preiļu novada domes zālē rīkoja
kopsapulci, lai skatītu aktuālos
ar mājas apsaimniekošanu sais -
tītos jautājumus, klātesot SIA
«Preiļu saimnieks» valdes priekš-
sēdētājam Jānim Mūrniekam
un Siltumapgādes un ūdensap-
gādes nodaļas vadītājam Vla-
dimiram Haritonovam.

Parasti kopsapulces notiek, pa -
teicoties patiesi ieinteresētiem cil -
vēkiem, kas nav vienaldzīgi pret
kopīpašumu. Šoreiz mājas iedzī-
votājus sanākt uz kopsapulci mo-
tivēja Eduards Pastars, kurš aktīvi
seko līdzi mājas apsaimnieko ša -
nas jautājumiem. Kopsapulcē iedzī -
votāji vēlējās risināt jautāju mu
par mājas pagalma seguma slikto
stāvokli, jo drenāžas sistēma savas
funkcijas vairs neveic un uzkrājas
lietus ūdens, lemt par kāpņu telpu
kosmētiskā remonta nepiecieša-
mību, kā arī iepazīties ar mājas ap-
saimniekošanas darbiem, veikta-
jiem remontiem un to izmaksām.

SIA «Preiļu saimnieks» Siltum -
apgādes un ūdensapgādes noda -
ļas vadītājs Vladimirs Harito novs
skaidroja siltumapgādes situāciju
Mehanizatoru un Pils ielas mik-
rorajonā: 2008. gadā bija izstrādāts
projekts siltumtrases rekonstruk-
cijai Mehanizatoru un Pils ielas
mikrorajonā un siltummezglu uz-
stādīšanai katrā daudzdzīvokļu
dzīvojamā mājā. 2011. gadā tika
veikta Mehanizatoru ielas 6b
mājas iedzīvotāju aptauja par au-
tomātiskā siltummezgla uzstādī-
šanu, pretējā gadījumā dzīvokļos
nebūtu pieejams karstais ūdens. 

Kopsapulces laikā dzīvokļu
īpašnieki vērsa uzmanību uz tem-
peratūras atšķirībām dzīvokļos.
Vladimirs Haritonovs kā tam la-
bāko risinājumu ieteica vienoties
par mājas komplekso renovāciju,
kas ievērojami ļaus samazināt
maksājumu par apkuri, un reno-
vācijas laikā būs iespējams atjaunot
mājas iekšējo siltumapgādes in-
frastruktūru, kas šobrīd ir nove-
cojusi un tādēļ funkcionē ar ne-
pilnībām. Tomēr maksājumu par
apkuri nosaka virkne faktoru:
ēkas novietojums, radiatoru skaits,

apkures sistēmas aprīkojums, iek-
šējo apkures un karstā ūdens cau-
ruļu izolācija, dzīvokļu īpašnieku
ieradumi. Arī tas, cik liela ir
mājas apkurināmā platība, ietekmē
apkures izmaksas uz vienu kvad-
rātmetru – jo mazāka ēka, jo
lielāks siltumenerģijas zudums
uz vienu kvadrātmetru apkurinā-
mās platības.

Kopsapulces gaitā dzīvokļu
īpašnieki ievēlēja jaunu mājas
ve cāko. Olgas Isajevas vietā dzī-
vokļu īpašniekus turpmāk pārstā -
vēs Sergejs Trifonovs, bet viņa
viet nieks būs Zigmārs Erts. Ap-
saimniekotājam ir visai sarež ģīti
uzklausīt katra dzīvokļa īpašnieka
vēlmes un priekšlikumus, turklāt
tie parasti ir atšķirīgi un dažreiz
pat pretrunīgi. 

Šādos gadījumos kopīga vie-
dokļa veidotājs un paudējs ir mā -
jas vecākais, kas lēmumu pieņem -
šanas gaitā ir kā tilts starp dzī -
vokļu īpašniekiem un apsaimnie-
kotāju. Veidot biedrību un pārņemt
savu māju valdījumā un apsaim-
niekot arī ir veids, kā izvairīties
no saspīlētām situācijām un ne-
skaidrībām. 

Lai samazinātu siltumenerģijas
zudumu, dzīvokļu īpašnieki vie-
nojās, ka viens no steidzamākajiem
darbiem ir cauruļu siltināšana pa -
grabtelpās, bet pirms tam tiks iz-
strādāta izmaksu tāme. Darāmo

darbu sarakstā ir arī kosmētiskais
remonts kāpņu telpās. Noslēgumā
dzīvokļu īpašnieki vienojās, ka šī
noteikti nebūs pēdējā kopsapulce,
jo ir daudz jautājumu, kuri jārisina
saistībā ar mājas apsaimniekošanu.

mehanizatoru ielas 6b mājas iedzīvotāji rīko kopsapulci

Mājā ir divas cauruļu sistēmas: viena
(apkures), kas ar silto ūdeni apgādā radia-
torus, un otra – karstā ūdens apgādes sistē -
mu. Lai nepārtraukti būtu pieejams karstais
ūdens, ir jānodrošina nepārtraukta ūdens
cirkulācija neatkarīgi no tā, vai ūdens tiek
lietots vai nē. Karstā ūdens uzsildīšanai
tiek patērēta siltumenerģija, un tas arī vei -
do cirkulācijas maksājumu. 

SIA «Preiļu saimnieks» Siltumapgādes
un ūdensapgādes nodaļas vadītājs Vladimirs
Haritonovs skaidro: viss siltuma daudzums,
ko saņem māja un ko fiksē skaitītājs, sada -
lās divās plūsmās – apkurei un karstā ūdens
sagatavošanai. Nekādam citam procesam
siltumenerģija mājā netiek izmantota. Karstā
ūdens apgādes sistēmas cauruļvadi lielākajā
daļā māju nav izolēti, un no šiem stāvva diem
un dvieļu žāvētājiem (ja tādi ir) notiek
siltuma izdalīšanās telpā. Taču izstarotais
siltums nepazūd, bet paliek mājā, tādēļ
caur radiatoru ir jāpievada mazāk siltuma.
Tāpēc maksājums par cirkulāciju ir mak-
sājums par mājā patērēto siltumenerģiju. 

Iepriekšējos gados, kur tādā pašā apjomā
iedzīvotāji maksāja par mājai piegādāto
siltumenerģiju, viss tika uzskaitīts rēķina po -
zīcijā «apkure», taču šobrīd tas tiek sada -
līts atsevišķās pozīcijās, bet kopējā summa par
siltumenerģiju nekādā ziņā no tā nemainās.

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas
komisija 2014. gada 19. martā ir apstipri-
nājusi SIA «Preiļu saimnieks» siltumener-
ģijas apgādes pakalpojumu tarifus pie da-
basgāzes diferencētajiem tirdzniecības gala
tarifiem atkarībā no dabasgāzes tirdzniecības
cenas.

Apkures tarifs Preiļos ir piesaistīts da-
basgāzes cenai, bet tarifa aprēķinā noteicošie
ir izdevumi par šķeldas kurināmo, tādēļ
Preiļos dabasgāzes ietekme uz siltumener-
ģijas tarifu ir maza, vidēji 0,06 EUR uz
katru dabasgāzes kotāciju.

Preiļi nav unikālā situācijā, jo arī citās
Latvijas pilsētās, kurās apkurei izmanto
gan dabasgāzi, gan šķeldu, apkures tarifs
mainās atkarībā no dabasgāzes cenas.

Ar Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas
komisijas skaidrojumu, kā veidojas maksa
par siltumu un no kā sastāv siltuma tarifs,
var iepazīties šeit: http://ej.uz/aoqs; kā
darbojas centralizētā siltumapgāde, vairāk
informācijas šeit: http://ej.uz/c6bo.

SIA «Preiļu saimnieks» Siltumapgādes
daļa ik mēnesi informē savus klientus par
to, kāds ir siltumenerģijas tarifs attiecīgajā
norēķinu periodā, kāda ir vidējā maksa
pilsētā par vienu kvadrātmetru apkurināmās
platības. Tāpat iedzīvotāji tiek iepazīstināti
ar apkopoto informāciju, kāda ir vidējā
maksa par apkuri Liepu, Celtnieku, Pils
ielas katlumāju apkalpotajā teritorijā un
siera rūpnīcas mikrorajonā. Un te redzams,
ka veidojas pavisam atšķirīgas summas. 

Pirmkārt jāpaskaidro, kā tiek aprēķināta
maksa par vienu apkurināmās platības
kvadrātmetru (metodika ir atrunāta nor-
matīvajos aktos un visās Latvijas pilsētās
ir vienāda). Katrā daudzdzīvokļu mājā ir
uzstādīts siltumskaitītājs. Katru mēnesi
Sil tumapgādes daļa nolasa siltumskaitītāja
rādījumus – cik megavatstundu siltumener -
ģijas ir patērēts visā mājā. Maksājums par
siltumenerģiju veidojas, kopējo ēkai pie-
gādāto siltumenerģijas daudzumu apkurei
(megavatstundas) reizinot ar tarifu (tarifi
ir noteikti eiro par megavatstundu), bet,
iegūto summu izdalot, uz šīs ēkas apkuri-
nāmās platības kvadrātmetriem, tiek iegūts,
cik ir jāmaksā par vienu kvadrātmetru ap-
kurināmās platības. 

Siltumenerģijas tarifs ir vienāds visos
Preiļu pilsētas mikrorajonos, bet to, cik
lie la būs maksa par siltumenerģiju, nosaka
ēkā patērētās siltumenerģijas daudzums.
Jo lielāks patērētās siltumenerģijas dau-
dzums, jo attiecīgi lielāka maksa par vienu
kvadrātmetru apkurināmās platības. 

Tādēļ katrai daudzdzīvokļu mājai (un
katram mikrorajonam, ja izrēķinām vidējo
maksu) veidojas atšķirīga maksa par vienu
kvadrātmetru apkurināmās platības. 

Dzīvokļa īpašnieks nav atbildīgs par
citu dzīvokļu īpašnieku un īrnieku parādiem.
Nav pamata uzskatīt: jo vairāk parādnieku,
jo lielāki komunālo maksājumu rēķini.
Godprātīgi maksājošie iedzīvotāji nemaksā
par savu kaimiņu radītājiem parādiem. At-
bilstoši sabiedrisko pakalpojumu tarifu
aprēķināšanas metodikas noteikumiem,
siltumenerģijas tarifa projektā neietver iz-
maksas debitoriem (uzkrājumus šaubīgo
debitoru veidošanai). Neatgūstamie parādi
tiek iekļauti uzņēmuma faktiskajās izmaksās
un palielina uzņēmuma zaudējumus vai
samazina peļņu, ja tāda ir.

Kļūdas labojums
Informatīvā izdevuma «Saimnieka Vārds» decembra numurā

rakstā «2015. gadā (no janvāra līdz novembrim) paveiktie re-
montdarbi SIA «Preiļu saimnieks» apsaimniekotajās daudzdzīvokļu
dzīvojamās mājās» ir radusies kļūda. Rakstā minēts, ka Mehani-
zatoru ielas 6b mājai ir tikusi veikta durvju kodu atslēgu maiņa,
taču šāds remontdarbs šai mājai nav ticis veikts. Atvainojamies
mājas iedzīvotājiem par radušos kļūdu!

SIA «Preiļu saimnieks» apsaimnie-
kotajās daudzdzīvokļu mājās apsaim-
niekošanas maksa ir noteikta 38,4
centi par kvadrātmetru. 

Skaidrojot, kā apsaimniekošanas maksa
tika noteikta, jāsāk ar to, ka apsaimnie-
košanas maksas apmērs (27 santīmi par
kvadrātmetru) tika apstiprināts 2007.
gada 20. jūlija Preiļu novada domes sēdē
un stājās spēkā 2008. gada 1. janvārī.
Taču šis domes lēmums zaudēja spēku
2008. gada 12. decembrī, kad stājās spē -
kā Mi nistru kabineta noteikumi Nr. 1014
«Kār tība, kādā aprēķināma maksa par
dzīvojamās mājas pārvaldīšanu un ap-
saimniekošanu», kuri joprojām ir spēkā.
SIA «Preiļu saimnieks» apsaimniekotajās
daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās ap-
saimniekošanas maksas apmērs nav ticis
mainīts. 

Agrāk apsaimniekošanas maksas aprē -
ķinā tika plānots uzkrājumu fonds – 5 san -
tīmi par kvadrātmetru, ko dzīvokļu īpaš -
nieki ar kopsapulces lēmumu varēja izlie -
tot remontdarbiem, savukārt 22 santīmi
par kvadrātmetru tika paredzēti daudz-
dzīvokļu ēkas un piegulošās teritorijas
uzturēšanai. Tagad mājas uzkrājumu vei-
došanas sistēma ir mainījusies. Atbilstoši
Ministru kabineta noteikumiem visa sum-
ma, kas netiek iztērēta kārtējo mājas uz-
turēšanas un apkopes darbu veikšanai,
paliek uzkrājumā nākamajiem periodiem.
Šī summa vienai daudzdzīvokļu mājai
aug ātrāk, citai lēnāk, atkarībā no mājas
tehniskā stāvokļa. Dzīvokļu īpašnieki kop -
sapulcē ar balsu vairākumu var pieņemt
lēmumu, kādiem remontdarbiem uzkrā -
juma naudu izlietot. 

SIA «Preiļu saimnieks» katru gadu
publicē paziņojumus, ka no 1. aprīļa Ko-
munālo maksājumu norēķinu daļā N.Ran-
cāna ielā 3a, Preiļos, var iepazīties ar aiz-
vadītā gada pārskatu par dzīvojamās mā -
jas pārvaldīšanu un apsaimniekošanu.
Tā pat dzīvokļu īpašnieki var griezties
SIA «Preiļu saimnieks» Liepu ielā 2 ar
iesnie gumu, lai saņemtu pārskatu par sa -
vas mā jas pārvaldīšanu un apsaimnieko-
šanu.

Joprojām ne visiem dzīvokļu īpašnie-
kiem ir skaidrs, kā šī apsaimniekošanas
mak sa tiek izlietota, tādēļ turpinājumā tiek
sniegts skaidrojums un ir uzskaitīti būtis-
kākie pamatdarbi, kas saskaņā ar norma-
tīvajiem aktiem tiek veikti šo līdzekļu ie-
tvaros, taču jāatceras, ka katrai mājai tiek
veikta individuāla pieeja, vadoties pēc

apstākļiem, tādēļ veicamie darbi var at-
šķirties.

– Dzīvojamās mājas kopīpašumā
esošās daļas un tai piesaistītā zemes
gabala sanitārā kopšana un labiekār-
tošana:

4 mājai piesaistītais zemes gabals
(ielas un ietves uzkopšana, atkritumu kon -
teineru laukumu uzkopšana, zālienu kop-
šana, zāles pļaušana, krūmāju, koku kop-
šana un apgriešana, bērnu rotaļu laukumu
uzkopšana u.c. darbi pēc nepieciešamī-
bas);

4 citi piesaistītā zemes gabala un
koplietošanas telpu sanitārās kopšanas
pakalpojumi (sētnieku darba izmaksas,
lapu un zaru izvešana, lāsteku un sniega
tīrīšana no jumta, deratizācija u.c.).

– Dzīvojamās mājas tehniskā apkope,
uzturēšana, remonti:

4 ūdensvada un kanalizācijas sistēma
(sistēmas nepārtrauktas darbības nodro-
šināšana un apsekošana, tīrīšana, regulē-
šana; kopējo skaitītāju rādījumu nolasīšana,
ūdensvadu skalošana, sistēmas darbības
atjaunošana pēc avārijām u.c.);

4 siltumapgādes sistēma (sistēmas
nepārtrauktas darbības nodrošināšana; sis -
 tēmas ieregulēšana, uzsākot apkures se -
zonu; sis tēmas skalošana, noslēgventiļu,
regulējošo ierīču un filtru pārbaude un tī-
rīšana, siltumskaitītāju darbības uzraudzība,
to rādījumu nolasīšana un fiksēšana; tem -
peratūras fiksēšana dzīvokļos, siltumvadu
pārbaude, atsevišķu cauruļvadu posmu
nomaiņa, sistēmas darbības atjaunošana
pēc avārijām u.c.);

4 elektroapgādes sistēma (sistēmas
nepārtrauktas darbības nodrošināšana,
elektrosadales skapja un sistēmas tehniskā
stāvokļa pārbaude un tīrīšana, koplietošanas
telpu apgaismes ķermeņu, armatūras,
slēdžu, pārbaude un nomaiņa u.c.);

4 mājas konstruktīvie elementi (kop-
lietošanas telpu, logu, durvju un ventilācijas
lūku apsekošana; jumta, pamatu, bēniņu,
pagrabu, kāpņu telpu apsekošana; fasādes,
balkonu, lodžiju un nojumes apsekošana;
dūmvadu un ventilācijas šahtu pārbaude,
konstruktīvo elementu kārtējie remonti,
avārijas dienesta pakalpojumi u.c. darbi
pēc nepieciešamības).

– Mājas pārvaldīšanas pakalpoju-
mi:

4 finanšu uzskaite, juridiskie pakal-
pojumi, lietvedība, administratīvie izde-
vumi.

Par dzīvojamo māju apsaimniekošanu Kā veidojas maksājums par
cirkulāciju?

Kāpēc siltumenerģijas tarifs ir
piesaistīts dabasgāzes tirdzniecības
cenai, ja tiek kurināts arī ar šķeldu?

Kāpēc dažādos daudzdzīvokļu
māju mikrorajonos tik krasi at-
šķiras apkures maksājumi?

Vai maksātāji maksā par ne-
maksātājiem?
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Saim nie ka Vârds
SI A «Pre iïu saim nieks» in for matîvs iz de vums

At bildîgâ par iz de vu mu: Ine se Ðòep ste,
tel. 26543047, e-pasts: ine se. snep ste@pre ili.lv

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

Noriet saule vakarā
Sidrabiņu sijādama;
Aiziet dusēt māmuliņa
Baltā smilšu kalniņā.

Izsakām visdziļāko līdzjūtību 
Aleksandram ribinickim, 

māti mūžībā aizvadot.
SIA «Preiļu saimnieks»

Es šo dienu neatdošu putekļiem, 
Neatļaušu sarūsināt raizēm, 
Mirdzošu, kā viņu saņēmu,
Gribu to līdz mūža galam aiznest.

Sirsnīgi sveicam 
VVēēss mmuu  un AAiinnāārr uu  ŽŽeellvv jjuuss,,

kopīgu dzīves ceļu sākot!
SIA «Preiļu saimnieks» 

Gribas, lai baltā pasaulē balti sniegi snieg,
Un pa baltiem lielceļiem balti cilvēki iet;

Un lai baltos cilvēkos baltas domas dzimst,
Un lai baltās darbdienās balti svētki ir.

Sveicam apaļajās jubilejās janvārī dzimušos 
SIA  «Preiļu saimnieks» darbiniekus:

FFjjoo ddoorr uu  TTrr ii ffoo nnoovvuu  Avārijas dienestā;
VVVaaasssiii lll iii jjjuuu   KKK rrraaasssnnnooo pppjjjooo rrrooovvvuuu    Komunālajā nodaļā;
OOllgguu  MMiihhaaii lloovvuu  Grāmatvedības nodaļā;
AAlleekk ssaannddrr uu  JJ ookk ssttuu Ūdensapgādes un kanalizācijas daļā!

Sveiciens visiem uzņēmuma darbiniekiem, 
kuri dzimuši janvārī!

SIA «Preiļu saimnieks» 

SIA «Preiļu saimnieks» Atkritumu apsaim-
niekošanas daļai aizvadītais gads bija veiksmīgs,
visiem klientiem tika nodrošināti pakalpojumi
līgumos paredzētajā kārtībā un apjomā, norāda
Atkritumu apsaimniekošanas daļas vadītāja
Vineta Igolniece. 

Atkritumu nav mazāk
2015. gadā uz Demenes atkritumu poligonu

«Cinīši» aizvestas 2203,28 tonnas sadzīves atkritumu,
veicot 205 reisus. Apmēram tāds pats kopējais uz
poligonu aizvesto sadzīves atkritumu daudzums ir
bijis arī iepriekšējos gados.

Iedzīvotāji un uzņēmumi turpina šķirot atkritumus.
SIA «Preiļu saimnieks» Atkritumu apsaimniekošanas
darbības teritorijā Preiļu un Vār kavas novadā
2015. gadā visvairāk tika šķirots kar tons un maku-
latūra, elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumi,
stikla iepakojums un plēve. Aizvadītajā gadā otr -
reizējai pārstrādei nodots kartons un makulatūra,
elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumi, die-
nasgaismas lampas, stikla iepakojums, PET pudeļu
plastmasa, HDPE cietā plastmasa, plēve, kā arī
alumīnija un metāla iepakojums — kopā 105,538
tonnas. Vineta Igolniece piebilst, ka pārstrādāšanai
vēl nav nodota daļa no pērn savāktā kartona un
stikla iepakojuma.

Akcijas un individuāla pieeja lauku
iedzīvotājiem

Aizvadītajā gadā SIA «Preiļu saimnieks» Atkri -
tumu apsaimniekošanas daļa rīkoja lauksaimnie -
cībā izmantoto plēvju bezmaksas izvešanas akciju,
notika ikgadējās pavasara un rudens talkas privāt-
mājām, kuru laikā bez maksas tika izvesti atkritumi,
kuriem nav piemēroti parastie sadzīves atkritumu
konteineri. Dažādas akcijas, lai rosinātu arvien vai -
rāk cilvēku pievērsties atkritumu šķirošanai, tiks
rīkotas arī šogad.

Šogad Atkritumu apsaimniekošanas daļa turpinās
pilnveidot un padarīt pieejamākus atkritumu sa-
vākšanas un izvešanas pakalpojumus novada lauku
teritoriju iedzīvotājiem. Līdz šim laukos atkritumu
problēma nebija atrisināta, un katrs izlīdzējās, kā
nu prata – ierokot tos zemē, izgāžot krūmājos vai
pa kluso atvedot uz pilsētas konteineriem. Praksē ir
gadījums, kad lauku iedzīvotājs vēršas SIA «Preiļu
saimnieks», lai noslēgtu līgumu par cieto sadzīves
atkritumu izvešanu tāpēc, ka ar atkritumiem ir pie-
pildīts vesels pagrabs un vairs nav padoma, kur tos
likt. Atkritumu apsaimniekošanas daļa uzsver: ik-

vienam novada iedzīvotājam, arī attālākajos laukos,
ir tiesības dzīvot kvalitatīvā, nepiesārņotā un
atbilstoši mūsdienu prasībām sakārtotā vidē, un
lauku viensētu iedzīvotāji tiek aicināti slēgt līgumus
ar SIA «Preiļu saimnieks» par cieto sadzīves atkri -
tumu izvešanu.

Šķirotos atkritumus pieņem 
bez maksas

SIA «Preiļu saimnieks» Atkritumu apsaimnie-
košanas daļa atgādina, ka ikvienam iedzīvotājam ir
pieejama pilnvērtīga iespēja iesaistīties dalītās at-
kritumu vākšanas sistēmā, un aicina izmantot šim
nolūkam paredzētos dalīto atkritumu vākšanas lau-
kumus, kur konteineros ar dzelteniem vākiem jā -
met visu veidu papīru (avīzes, žurnālus, grāmatas,
kartona iepakojumu), plastmasu (PET dzēriena pu-
deles, plēves iepakojumu, polietilēna maisiņus),
izskalotas un saplacinātas sulas un piena tetrapakas,
skārdenes un konservu bundžas, šampūna un citas
līdzīgas cietās plastmasas pudeles (HDPE), savukārt
konteineros ar zaļiem vākiem – logu stiklu un pu -
deļu un burku stiklu (bet nekādā gadījumā spogu -
ļus un balzama pudeles!). Dalīti vākto atkritumu
šķirošanas punkti ir pieejami Preiļos, Aizkalnē un
Līčos.

Ja klientam ir liels otrreizējai pārstrādei derīgu
atkritumu daudzums, tad, iepriekš sazinoties ar
SIA «Preiļu saimnieks» Atkritumu apsaimniekoša -
nas daļu, ir iespēja pieteikt atsevišķu atkritumu iz-
vešanu ar SIA «Preiļu saimnieks» transportu. 

Visiem iedzīvotājiem ir iespēja ar savu transpor -
tu atvest otrreizējai pārstrādei derīgos atkritumus
(papildus iepriekš minētajiem arī dienasgaismas
lampas, lauksaimniecības ruļļu plēvi, autoriepas,
baterijas) un nodot SIA «Preiļu saimnieks» At kri -
tumu šķi rošanas laukumā Rīgas ielā 4, Preiļos, kur
tos pieņem bez maksas. Savukārt elektrisko un
elektronisko iekārtu atkritumus katrs pats var at -
vest un atstāt uz rampas Mehanizatoru ielā 1,
Preiļos. 

SIA «Preiļu saimnieks» Atkritumu apsaim-
niekošanas daļa aicina cilvēkus izturēties atbildīgi
pret vidi, pret savu un līdzcilvēku labklājību un
veselību un ar nopietnību attiekties pret pareizu
atkritumu apsaimniekošanu. Ikvienu ar atkritumu
apsaimniekošanu saistītu jautājumu ir iespējams
atrisināt videi draudzīgi! 

Vairāk informācijas, zvanot SIA «Preiļu saim -
nieks» Atkritumu apsaimniekošanas daļas vadī-
tājai Vinetai Igolniecei pa tālr. 29420721.

Preiļu pilsēta
Aglonas, Celtnieku, Dārzu,

Jaunā, Jelgavas, Kal  na, Kosmo-
nautu, Lauku, Lāčplēša, Liepu,
Miera, A. Paulāna, Pils, Rēzeknes,
Rožu, Sau les, Sporta, Tirdznie-
cības, Valmieras, Ventspils, Viļānu
un Ziedu iela

Preiļu novada lauku 
teritorija 

Līči, Pelēči, Aizkalne Preiļu
no vads ārpus Preiļu pilsētas (iz-
ņemot Saunu)

*ja līgumā atkritumu izvešana
paredzēta vienu reizi mēnesī,
tad konteiners tiks izvests mēneša
beigu datumā 

* ja līgumā atkritumu izvešana
paredzēta vienu reizi mēnesī,
tad konteiners tiks izvests mēneša
beigu datumā

Preiļu pilsēta
Atpūtas, Bauskas, Brīvības,

Bērzu, Cēsu, Čakstes, Daugavpils,
Kurzemes, Latgales, Liepājas,
Līvānu, Ludzas, Nākotnes, Pļa-
viņu, Skolas, Talsu, A.Upīša,
Varakļānu, Vidzemes, Zaļā iela
un Raiņa bulvāris

Saunas pagasts

*ja līgumā atkritumu izvešana
paredzēta vienu reizi mēnesī,
tad konteiners tiks izvests mēneša
vidus datumos

Cieto sadzīves atkritumu izvešanas grafiki 
privātmājām 2016. gadā

SI A «Pre iļu saim nieks»
AP bE DīŠA nAS bI rojS

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

no plkst. 8.00-12.00; 13.00-17.00__________________________________
Tālr. 65322592 vai 26431724

SIA «Preiļu saimnieks» Atkritumu 
apsaimniekošanas daļa nodrošina pilnu 

atkritumu apsaimniekošanas klāstu

Ja līgums ar SIA «Preiļu
saimnieks» ir noslēgts par atkri-
tumu izvešanu divas reizes mē-
nesī, tad konteiners 2016. gadā
tiks izvests atbilstoši grafikam. 

Ja līgumā ir paredzēta atkri-
tumu izvešana vienu reizi mēnesī,
tad konteiners tiks izvests katra
mēneša beigu datumos (atbilsto -
šos datumus skatiet grafikos).

Noriet saule vakarā
Meža galus zeltīdama;
Nolīkst klusi sirma galva,
Saules ceļus aiziedama.

Izsakām visdziļāko līdzjūtību 
viktoram jakimovam, 

no tēva uz mūžu atvadoties.
SIA «Preiļu saimnieks»


